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           عالي:مدرس                                                                                 معرفي درس 

   روان شناسي و علوم تربيتي                                                    : دانشكده

  مفاهيم تربيتيتحليل : نام درس* 

                                                   ارشد فلسفه تعليم و تربيت مجازيكارشناسي      :رشته و مقطع تحصيلي* 

  ٢ :تعداد واحد*               مجازي    :محل برگزاري* 

   م و تربيتمفاهيم تربيتي از منظر فلسفه تعلي آشنايي دانشجويان با : دوره اهداف اختصاصي

  

  

  :نحوه ارزشيابي و بارم مربوط به هر ارزشيابي

  ارائه نقش فعال در جلسات كالس) الف

  مطالعه مطالب از كتاب  و ارائه نظر در كالس مبتني بر آن)ب

  انتخاب يك مفهوم و ارائه گزارش در جلسه كالس) ج
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  : دوم/  نيمسال اول                     تحليل مفاهيم تربيتي: دي ارائه برنامه درس دول زمان بنج

شماره 

  جلسه 
  تكاليف كالسي  ات فرعيموضوع  موضوعات اصلي

  ارائه ديدگاهها در كالس  تاريخچه و رويكردهاي تحليل مفاهيم   مختلف به تحليل مفاهيم تبيين رويكردهاي   ١

  هر جلسه پاسخ مكتوب به سئوال آخر

 گفتمان و مفهوم آن  -   روش تحليل تاريخي و گفتماني مفاهيم   ٢
  تحول گفتماني تربيت -

  مطالعه مطالب كالس در هر جلسه 

  ارائه ديدگاهها در كالس

  شيوه تحليل مفاهيم    روش فلسفه تحليل در تبيين مفاهيم   ٣
  نام گرايي و ذات گرايي مفاهيم

  ارائه ديدگاهها در كالس 

  توب به سئوال آخر هر جلسهپاسخ مك

 تبيين تاريخي تربيت  -   بررسي سير تحول گفتماني مفاهيم تربيتي   
    از رويكردهاي پداگوژيك به تربيت مدرن -

 پاسخ مكتوب به سئوال آخر هر جلسه

 انواع رويكردها در فلسفه تحليلي  -   بررسي مفاهيم تربيتي در بستر فلسفه تحليلي  ٤
  ت و پيترزويتگنشتايم و رويكرد هرس -

  مطالعه مطالب كالس در هر جلسه 

  ارائه ديدگاهها در كالس

پداگوژي و مفاهيم مرتبط با آن از منظر گفتمان تاريخي در   ٥
  قرون وسطي

  ارائه ديدگاهها در كالس   مفهوم دانسش و معلم در قرون وطي

پداگوژي و مفاهيم مرتبط با آن از منظر گفتمان تاريخي قبل   ٦
   از رنسانس

 پاسخ مكتوب به سئوال آخر هر جلسه      تحول درذ رويكردهاي قرون وسطي و تاثير آن بر مفاهيم تربيتي -

پداگوژي و مفاهيم مرتبط با آن از منظر گفتمان تاريخي بعد از   ٧
  رنسانس

  مطالعه مطالب كالس در هر جلسه    ...طبيعت گرايي و مفاهيم شكل دهنده به تربيت همچون رشد و  -

  دگاهها در كالسارائه دي

  ارائه ديدگاهها در كالس   تربيت و شرايط الزم آن از نظر فلسفه تحليلي -  تحليل مفهوم تربيت از منظر فلسفه تحليلي  ٨
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  : دوم/  نيمسال اول                     تحليل مفاهيم تربيتي: دي ارائه برنامه درس دول زمان بنج

شماره 

  جلسه 
  تكاليف كالسي  ات فرعيموضوع  موضوعات اصلي

 رابطه تربيت يادگيري و تدريس  -  تبيين مفهوم تدريس از منظر فلسفه تحليلي  ٩

  شرايط الزم براي تدريس -
 پاسخ مكتوب به سئوال آخر هر جلسه 

 تبيين مفهوم رشد و شرايط الزم آن  -   ين مفهوم يادگيري و رشد از منظر فلسفه تحليليتبي  ١٠

     شرايط الزم رشد از نظر تحليل -
  مطالعه مطالب كالس در هر جلسه 

  ارائه ديدگاهها در كالس

١١  

  

 تبيين مفهوم انضباط  -  تبيين مفهوم انضباط و تنبيه از منظر فلسفه تحليلي

  تبيين مفهوم تنبيه  -
  ائه ديدگاهها در كالس ار

  ارائه خالصه مطالب در كالس

   -   جمع بندي و پيوند مباحث  ١٢
  جمع بندي تاريخي تحول مفاهيم تربيتي -

   قبلپاسخ مكتوب به سئوال آخر جلسه 

 ارائه خالصه مطالب در كالس

  آزمون پايان ترم  طبق تقويم آموزشي دانشكده  

 
  :منابع آموزشی

 . نوشته پل هيوود هرست از انتشارات علمی و فرهنگیتربيتنطق ، م)١٣٩٣( فرهاد کریمی .١

تهران . فریده مشایخ دکتر ترجمه .) نظریه و کاربرد (  یادگيری از دوران باستان تا به امروز - علم و هنر یاددهی  : کتاب پداگوژی) ١٣٩۶(کلرمون گوتيه  موریس .٢

 .انتشارات سمت


