طرح درس تربیت رسانه ای
جالل کریمیان

اهداف عمده درس

آشنایی با ابعاد اجتماعی و فلسفی رسانه های الکترونیک و دیجیتال
آشنایی با مباحث انتقادی در باب تکنولوژی های جدید

تربیت
رسانه ای

تبیین مفهوم تربیت در جهان رسانه های دیجیتال
آشنایی با مبانی سواد رسانه ای
آشنایی با برخی شیوه های تحلیل و پژوهش در موضوعات تربیتی  -رسانه ای

برنامه جلسات
عنوان

توجیه موضوع درس و
بیان مسئله

جلسات

اهم مباحث

بیان تفاوت رابطه تربیت و رسانه با مسئلۀ آموزش رسانه ای و
دیجیتال
مقدماتی دربارۀ
یک جلسه  -1شناخت بهتر از جهان رسانه ای شده.
 -2بازتعریف شرایط انسان و به تبع آن مفهوم تربیت
 -3شناخت روش های پژوهش در رسانه
 -4تغییر در سازمان ها و روش های تربیتی

تربیت چیست؟

تفاوت معنای تربیت به معنای عام و خاص:
 Education -1به معنای فعل نهادهای تربیتی جامعه:
یک جلسه
خانواده و مدرسه
 Education -2به معنای پروراندن روح و جسم

رسانه چیست؟

دو جلسه  -تاریخچه رسانه

 جهانی شدن انواع دیدگاه ها درباره نقش رسانهنگاه های نقادانه نسبت
به رسانه
عصر اینترنت و رسانه
های دیجیتال

 نقد هرمنوتیکی و معنایی (فلسفه تکنولوژی)دو جلسه  -نقد اجتماعی :صنعت فرهنگ
 هژمونی نسل های وبیک جلسه
 -آمیختگی انسان و تکنولوژی های جدید (فرد و جامعه)

رابطۀی تربیت و رسانه

سه جلسه
-

اثرات ساختاری و ابزاری
تربیت در عصر جهانی شدن و ارتباطات
مدرسه در عصر جدید
سواد رسانه ای

روش تحقیق در رسانه

یک جلسه -
-

تحلیل محتوا
تحلیل گفتمان
اقتصاد سیاسی و سازمان (نحوه تولید)
محتوا
تأثیر

(تربیت و رسانه)

ارائۀ فعالیت های
پژوهشی دانشجویان

دو جلسه

-

نوع کارهای پژوهشی دانشجو
 رسانه تربیتی (موضوعی تربیتی در رسانه) -تربیت در عصر رسانه (موضوع رسانه ای در مدرسه و محتوای آموزشی)
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 سواد رسانهای در عصر دیجیتال ،مارلین لویکو ،علی شایان فر ،ناشر :انتشارات پشتیبان -کتاب های ترجمه دکتر صادق طباطبایی در ارتباط با رسانه (زندگی در عیش)

