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  انم خدا هب
 به کودکان و نوجوانان آموزش تفکرطرح درس 

 دانشگاه تهران علوم تربيتیه ترش –دوره کارشناسی 

 تربيت با توجه به زمينه كاربرد آنهادرك عميق مفهوم تربيت و شناخت مباني و اصول تعليم و : هدف کلی درس

  درسموضوعات 

 يك جلسه است( موضوعبراي هر  زمان مورد نيازدر مواردي كه ذكر نشده است، )

 هر جلسه دو بخش نظري و تمرين عملي خواهد داشت.

 و برخي مباحث اوليهآشنايي، ارزيابي تشخيصي، معرفي چارچوب درس و منابع  .1

 زبان انواع تفکر و رابطه تفکر و .2

 مراحل رشد زباني كودك و نظريه هاي تحول و رشد زباني .3

 ؛ تمرين هاي مربوط به شناخت ويژگي هاتفکر سازمان دهنده .4

 مقوله بندي، مشاهده شباهت ها و تفاوت هاتمرين هاي مربوط به  تفکر سازمان دهنده؛ .5

 مفهومينقشه هاي ، مفاهيم و تعميم هاتمرين هاي مربوط به تفکر سازمان دهنده؛  .6

 کر تحليلي تف .7

 تمايز ميان نتايج معين و نامعين، تمايز ميان عقيده و واقعيتتمرين هاي مربوط به تفکر ارزيابانه )انتقادي(؛  .8

 تصميم سازي؛ اعتبار، تمايز ميان اطالعات مربوط و نامربوطتمرين هاي مربوط به ؛ تفکر ارزيابانه )انتقادي( .9

 تفکر خالق درباره كاربردها ؛خالقيت بصري، نتايج خالقانهتمرين هاي مربوط به تفکر خالق؛  .10

 هاي آن(ها و مهارت)هدفآشنايي با فلسفه براي كودك .11

 )سه جلسه(هاي آموزشي فلسفه براي كودك( )وش كاربرد داستان براي آموزش تفکر .12

 جمع بندي مباحث .13

 منابع:

  هاي هفتگي دانشجويان استفاده شده است.متناسب با موضوع جلسات و نيز براي فعاليت كتبي زير از منابع  

 ، ترجمه مسعود صفايي مقدم و افسانه نجاريان. اهواز: رسشآموزش تفکر به کودکان( 1386فيشر، رابرت ) -

 تهران: انتشارات آگه تفکرزبان و ( 1385باطني، محمد رضا ) -

 حبيب اله قاسم زاده، تهران، فرهنگان. انديشه و زبان، .1371ويگوتسکي، ل. -

 نشر دفتر پژوهش هاي فرهنگي (1393، ترجمه كورش صفوي)دنيای سوفی(. 1991گاردر، يوستين) -
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 بهارپيك انتشارات ، ميترا حقيقت قهفرخي، ترجمه  بازی های فکری برای کودکان( 1386فيشر، رابرت ) -

پژوهشگاه تهران: ، ليل شاهري لنگروديسيدجترجمه  (داستان هايی برای فکر کردن )سی داستان، سی مضمون( 1395فيشر، رابرت ) -

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 ؛ انتشارات سراييولي اهلل ابراهيمي ؟چگونه فکر کودک خود را شکوفا کنيم( 1384فيشر، رابرت ) -

 ترآوا، انتشارات ليال لطفي پورترجمه  فکرشروع تداستان هايی برای ( 1388فيشر، رابرت ) -

 . تهرات: انتشارات دواوينآموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری(. 1383قائدي، يحيي) -

- Langrehr, John(2008) Learn to Think, Basic exercises in the core thinking skills, New York: Routledge  

 های يادگيری:و فرصت روش

 مروري بر مباحث جلسات قبل بر اساس پرسش هاي شفاهي مدرس  -

 هاي دانشجويان در هفته قبلارائه فعاليت -

 جلسه موضوع  بارهدرو گفتگوي آغازين طرح پرسش  -

 درباره موضوع بحث و گفتگوي دانشجويان و در صورت نياز فعاليت كالسيو  ارائه درس -

 دانشجويان تعيين فعاليت هفتگيجمع بندي و  -

 ارائه تدريجي نتايج پروژه هاي نيمسال دانشجويان در كالس -

 نمايش فيلم متناسب با موضوع -

 های دانشجويان:فعاليت

 مطالعه هفتگي؛ از منبع و نيز منابع كمکي معرفي شده -

 تنظيم نوشتاري آموخته هاي درس در هر جلسه و هفته و نظرات و پرسش ها -

 فعاليت هفتگي متناسب با مباحث هر جلسهانجام  -

 هاي هفتگياليتها و فعآموختهبر اساس خود تکميل مستمر پوشه عملکرد  -

 و تنظيم گزارش مکتوب و ارائه خالصه دو صفحه اي به هم كالسي ها فيلسوفيك  درباره: مطالعه اثري انجام پروژه نيمسال -

 شيوه ارزيابی از آموخته ها: 

 نمره 2حضور و فعاليت در كالس  -

كه در جهت تحقق اهداف و  ناختياري دانشجوياپوشه عملکرد شامل مجموعه فعاليت هاي هفتگي و پروژه نيمسال و ديگر فعاليت هاي  -

 نمره،  6 موضوعات درس باشد:

  نمره 12ارزيابي نهايي  -
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