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: آشنایی با گذشته تعلیم و تربیت و تحوالت آن در ادوار مختلف تاریخی و نسبت آن ها با شرایط امروزی تعلیم و هدف درس

 تربیت. 

 : مدرسه ما چگونه اینگونه شد؟ از معبد تا مکتب و از مکتب تا مدرسه درس عنوان اختصاری

 منابع درس:

کتاب ها با عنوان تاریخ آموزش و پرورش، تاریخ تعلیم و تربیت و تاریخ فرهنگ در ایران و اسالم، تاریخ اندیشه های  -

 تربیتی 

 متن ها و مقاالت مرتبط با محورهای تعیین شده برای جلسات  -

 ی جلسات:سیر بحث ها

 ارائه کلیات بحث و آشنایی با دانشجویان، توضیح نکاتی درباره اقتضائات دانشجویی،  -جلسه اول

و  اراته مثال ها باتعریف تاریخ، دانش تاریخی، دانش تاریخ آموزش و پرورش، محورهای مورد بررسی در تاریخ آموزش  –جلسه دوم 

 در مطالعات تاریخی آموزش و پرورش کالس محورهای مورد نیاز ما

 نهادهای آموزشی امروز و ویژگی های آن: توصیف و تحلیلی کوتاه درباره مدرسه.  -جلسه سوم 

 تالش گران معاصر –( 1عصر پهلوی و آموزش و پرورش) –جلسه چهارم 

 تالش گران معاصر –( 2عصر پهلوی و آموزش و پرورش) –جلسه پنجم 

 تالش گران عصر قاجار –( 1عصر قاجار و آموزش و پرورش ) –جلسه ششم 

 تالش گران عصر قاجار -(2عصر قاجار و آموزش و پرورش ) -جلسه هفتم 

 تالش گران عصر قاجار –( 3عصر قاجار و آموزش و پرورش) –جلسه هشتم 

 شخصیت های برجسته عصر -آموزش و پرورش از صفویه تا قاجار –جلسه نهم 

 نهادهای آموزشی و علمی  –( 1دوره اسالمی و آموزش و پرورش) –جلسه دهم 

 شخصیت ها و جریان های عرصه آموزش و پرورش و علم -(2دوره اسالمی و آموزش و پرورش) –جلسه یازدهم 

 شخصیت های برجسته عرصه تعلیم و تربیت و فرهنگ –( 1دوره باستان و آموزش و پرورش) –جلسه دوازدهم 

 شخصیت های برجسته عرصه تعلیم و تربیت و فرهنگ -(2دوره باستان و آموزش و پرورش) –جلسه سیزدهم 



 چگونه آموزش از معبد به مدرسه رسید. –باهم نگری  -جلسه چهاردهم

 ضوابط کالس و  وظایف دانشجویی

 حضور مرتب در کالس  -

 حضور به موقع در کالس -

 قبلی و مباحث هر جلسهآمادگی و مطالعه پیشینی در هر جلسه درباره مباحث  -

 فعالیت علمی گروهی و ارائه نتایج در کالس -

 مطالعه منابع مکمل اعم از کتاب و مقاالت علمی مرتبط -

 فعالیت های پژوهشی دانشجویی

 مطالعه کتاب های و مقاالت در موضوع های مرتبط با تاریخ تعلیم و تربیت -

دهای مختلف، هیات های مذهبی، هیات های ویژه زنان، نوشتن گزارش هایی مرتبط با مدرسه ، درس، آموزش در نها -

 مکتب در یک منطقه روستایی یا شهری.

گردآوردن اسناد قدیمی ، عکس های مدرسه و کتاب های درسی قدیمی و ... هر چیزی که به مدرسه مربوط می شود.  -

 یک نمره

گاران دوره باستان یا آموزش نظامی، یا فعالیت گروهی نظیر ساخت یک انیمیشن برای تصویر سازی مثال مکتب یا آموز -

 مدرسه علمیه و ... هر چه که مربوط به تاریخ است. 

 فعالیت گروهی نظیر تهیه چند مصاحبه از مطلعین آموزش و پرورش درباره تجربیات گذشته شان درباره آ. پ .  -

مصاحبه با ایشان یا شاگردانشان در فعالیت گروهی یا یافتن معلمان موفق یا مدیران و دست اندرکاران موفق قدیمی و  -

 مشخصات معلمان موفق قدیمی)دنیای معلمی(. و دانش آموزان موفق قدیمی)دنیای دانش آموزی(.

 فعالیت گروهی نظیر گردآوری خاطرات از معلمان موثر در زندگی دانش آموزان قدیمی. و دانش آموزان امروزین. -

 بدهند و در حوزه موضوع کالس بگنجد.و موضوعات دیگری که خود دانشجویان پیشنهاد 

 توزیع نمرات

 نمره 2حضور مرتب و به موقع و رعایت نظم در انجام فعالیت ها،   -

 نمره قابل افزایش است.  10نمره که حداکثر تا  4فعالیت های پژوهشی حداقل  -

 نمره  4آزمون میان ترم  -

  نمره 10نمره و حداکثر تا  4آزمون پایان ترم حداقل  -

 

 

شهین ایروانیدکتر   

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران


