بازبینههای ارزیابی
نیمسال اول و دوم
سال تحصیلی

خودارزیابی ــ نیمسال ا ّول تحصیلی
ِ
توجه به دروسی كه خواندید و ف ّعالیت هایی که تاکنون انجام دادید ،جدول زیر را تکمیل کنید:
با ّ
ردیف
3

توانایی تحلیل و ارزیابی اهداف تولیدات رسانهای را تاحدودی دارم.

4

برنامههای تلویزیونی را نسبت به قبل دقیقتر مشاهده و تحلیل میكنم.

5

تالش میكنم با پیامهای رسانهای نقّادانه رو به رو شوم.

6

بازنماییها وكلیشهها(انگاره ها) را در تولیدات رسانهای تاحدودی تشخیص میدهم.

7

روشها و فنون اقناع را در تولیدات رسانهای تحلیل میكنم و تاحدودی تشخیص میدهم.

8

سعی میكنم روشها و فنون اقناع را در زندگی روزمره و تولیدات رسانهای خود به كاربرم.

9

با مصرف تولیدات رسانهای داخلی به توسعه و بهبود این محصوالت كمک میكنم.

10

انواع متون رسانهای را تشخیص میدهم.

11

براساس چگونگی گزینش ،چینش و اختصاص زمان به اخبار تا حدودی جهتگیری رسانههای
خبری را تشخیص میدهم.

12

نشریاتی مانند مجالت و روزنامهها را تاحدودی آگاهانهتر مطالعه میكنم.

13

در انجام دادن تكالیف ف ّعالیت در خانه پشتكار دارم.

14

در تحلیل محتوای رسانهها و نقد آرای دیگران انصاف را رعایت میكنم.

15

از زبان صحیح و دقیق برای ارائه افكار ،نظریات و تصمیمهای خود استفاده میكنم.

16

آداب گفتوگوهای جمعی را رعایت میكنم.

17

با دیگران همفكری و برای رسیدن به توافق تالش میكنم.

18

آرا و نظریات خود و دیگران را ارزیابی می کنم و به چالش میکشم.

19

از تجرب ٔه خود معنا و مفهوم استخراج میكنم.

20

توانایی خود ارزیابی را دارم.

فراوانی (تعداد) هر ستون
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بسیار زیاد ()4

2

فرستنده پیام را تاحدودی تشخیص میدهم( .درک اینکه چه كسی این پیام را تولید كرده است).
ٔ

زیاد ()3

1

محتوای پیامهای رسانهای را تاحدودی درك میكنم( .متن ،زیرمتن و فرامتن را تشخیص میدهم).

كم ()2

عملكرد

بسیار كم ()1

مقیاس

بازبینه های ارزیابی

بازبینۀ (چكلیست) ارزیابی دانشآموز توسط اولیا
نیمسال ا ّول تحصیلی

توجه به تغییرات كمی و كیفی مصرف رسانهای فرزند خود ،جدول زیر را تکمیل کنید:
با ّ

ردیف

بسیار زیاد()4

زیاد ()3

كم ()2

عملكرد

بسیار كم()1

مقیاس

درباره محتوای برنامههای تلویزیونی ،بازیهای ویدئویی ،كتابها ،روزنامهها و … دقیقتر از
1
ٔ
گذشته اظهار نظر میكند.
درباره برخی از روشها و فنونی كه برای بررسی برنامههای تلویزیونی ،بازیهای ویدئویی،
2
ٔ
كتابها ،روزنامهها و … در مدرسه یاد گرفته است در خانه صحبت میكند.
 3برخی از روشها و فنونی كه در درس ّ
تفكر و سواد رسانهای یاد گرفته است ،هنگام تماشای
درباره آن صحبت میكند.
فیلم ،بازی ویدئویی و … تشخیص میدهد و
ٔ
 4به همراه ما برخی برنامههای تلویزیونی را تماشا و تحلیل میكند.
 5تكالیف ف ّعالیت در خانه را با پشتكار انجام میدهد.
فراوانی (تعداد) هر ستون
توصیف عملكرد

امضا
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خودارزیابی ــ نیمسال دوم تحصیلی
ِ
توجه به دروسی كه خواندید و ف ّعالیت هایی که تاکنون انجام دادید ،جدول زیر را تکمیل کنید:
با ّ
ردیف
3

توانایی تحلیل و ارزیابی اهداف تولیدات رسانهای را دارم.

4

سعی میكنم پیامهای رسانهای را آگاهانه گزینش كنم.

5

با پیامهای رسانهای ،رویارویی نقّادانه دارم.

6

بازنماییها و كلیشهها(انگاره ها) را در تولیدات رسانهای تشخیص میدهم.

7

روشها و فنون اقناع را در تولیدات رسانهای تحلیل میكنم و تشخیص میدهم.

8

روشها و فنون اقناع را در زندگی روزمره و تولیدات رسانهای خود به كار میبرم.

9

برای مدیریت مصرف بهینه از رسانهها اصول و قواعدی برای خودم وضع كردهام.

10

برای مدیریت مصرف بهینه از رسانهها تالش میكنم.

11

بیاخالقیهای رسانهای را تشخیص میدهم.

12

برای رعایت معیارهای اخالق رسانهای تالش میكنم.

13

در انجام دادن تكالیف ف ّعالیت در خانه پشتكار دارم.

14

در تحلیل محتوای رسانهها و نقد آرای دیگران انصاف را رعایت میكنم.

15

ارائـه افكار ،نظریات و تصمیمهای خود استفاده میكنم.
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ

16

آداب گفتوگوهای جمعی را رعایت میكنم.

17

با دیگران همفكری و برای رسیدن به توافق تالش میكنم.

18

آرا و نظریات خود و دیگران را ارزیابی می کنم و به چالش میکشم.

19

از تجرب ٔه خود معنا و مفهوم استخراج میكنم.

20

توانایی خود ارزیابی را دارم.

فراوانی (تعداد) هر ستون

166

بسیار زیاد ()4

2

فرستند ٔه پیام را تشخیص میدهم( .درک اینکه چه كسی این پیام را تولید كرده است).

زیاد ()3

1

محتوای پیامهای رسانهای را تاحدودی درک میكنم( .متن ،زیرمتن و فرامتن را تشخیص میدهم).

كم ()2

عملكرد

بسیار كم ()1

مقیاس

بازبینه های ارزیابی

بازبینۀ (چكلیست) ارزیابی دانشآموز توسط اولیا
نیمسال دوم تحصیلی

توجه به تغییرات كمی و كیفی مصرف رسانهای فرزند خود ،جدول زیر را تکمیل کنید:
با ّ

ردیف

بسیار زیاد()4

زیاد ()3

كم ()2

عملكرد

بسیار كم()1

مقیاس

درباره محتوای برنامههای تلویزیونی ،بازیهای ویدئویی ،كتابها ،روزنامهها و … دقیقتر از
1
ٔ
گذشته اظهار نظر میكند.
درباره برخی از روشها و فنونی كه برای بررسی برنامههای تلویزیونی ،بازیهای ویدئویی،
2
ٔ
كتابها ،روزنامهها و … در مدرسه یاد گرفته است در خانه صحبت میكند.
 3برخی از روشها و فنونی را كه در درس ّ
تفكر و سواد رسانهای یاد گرفته است ،هنگام
درباره آن صحبت میكند.
تماشای فیلم ،بازی ویدئویی و … تشخیص میدهد و
ٔ
 4با برنامه و زمانبندی مشخص از رایانه ،تلویزیون ،تلفن همراه و … استفاده میكند.
 5تكالیف ف ّعالیت در خانه را با پشتكار انجام میدهد.
فراوانی (تعداد) هر ستون
توصیف عملكرد

امضا
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