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 به نام خدا

 1398-99دوره کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، نیمسال اولآموزش،  طرح درس فلسفه تاریخ 

 .آن فلسفی –فهم مدرسه و مسایل مربوط به آن در سایه ی سرنوشت و هویت تاریخی هدف درس: 

 و بحث موضوع "مدرسه"ارائه می شود؛ این درس، به جای تاریخ آموزش، تاریخ مدرسه به منزله  رویکرد موضوعی  رویکرد درس:

 .گیرند می قرار فلسفی – تاریخی برررسی مورد آن با مرتبط های موضوع و باشد می ترم این بررسی

 سیر جلسات

 -مروری کوتاه، روش پژوهش تاریخی -کلیات: طرح درس ، گفتگویی درباره زمینه های مطالعاتی دانشجویان درباره تاریخ

 بگویم؟ خواهم می چه من  –نمونه سواالت تاریخی 

 

 دوره باستان/ دوره اسالمی/ دوره مدرن -بحث زمینه ای: مروری بر تاریخ ایران .1

 آغاز بحث های اصلی:  .2

ن. انواع و تحوالت آن آ به فلسفی –چیستی مدرسه در نگاهی تاریخی  -امروز تا گذشته از –ماهیت مدرسه)نهاد آموزش( 

 ها. هدف های مدرسه

 دولت ها، حکومت ها و مدرسه  .3

 نهادهای دینی و مدرسه .4

 تولید علم و مدرسه .5

 مدرسه، حمایتها و منابع مالی .6

 مدرسه، عدالت و عدالت آموزشی .7

 مدرسهخانواده و  .8

 جنسیت و مدرسه .9

 ساختمان، معماری و  امکانات مورد نیاز مدرسه .10

 مدرسه و آزادی اندیشه و عمل .11

 مدرسه ، اخالق و ارزش ها .12

 جامعه در مدرسه، در –مدرسه و قوانین و مقررات  .13

 دانش آموزان و دانشجویان و مدرسه .14

 مدرسهمعلم مدرسه، مدیریت و رهبری مدرسه. مربیان و اندیشه ورزان تربیتی و  .15

 برنامه ی درسی مدرسه: منابع درسی، محتوای آموزشی ، روش های تدریس و آموزش، روش های ارزشیابی .16

تکالیف دانشجویی: مطالعه مقاالت برای هر جلسه و آمادگی برای بحث،  انتخاب، مطالعه و تهیه گزارش از سه کتاب )از هر دوره 

از آنها در کالس. انتخاب کتاب هایی که موضوعات قابل جمع و یا قابل  یک کتاب(  و نگارش یک گزارش از هریک و ارائه یکی

 مقایسه داشته باشند، ترجیح دارد.
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 ارزشیابی: -

 انجام تکالیف/ نظم حضور/ مشارکت در بحث های کالسی/ آزمون کتبی

 

 منابع مفید:فهرست 

 : مقاالت

 ماهیت مدرسه و باز سنگینی که به دوشش  افتاده .1

 سرنوشت مدرسه .2

 مدرسه مبنای شورای عالی و وزارت آ.پ .3

 تمرکز و مدرسه  .4

 شهریه و مدرسه .5

 خانواده و مدرسه .6

 ذاتی های مولفه –ماهیت نظام آموزشی  .7

 پیشینه -تقلیدگری در نظام آموزشی ایران  .8

 کتاب مربیان .9

 طبقه 12 –ساختارنظام آموزشی و مدرسه  .10

 برنامه درسی مدرسه .11

 بدفهمی نسبت میان آموزش و پرورش .12

 از مقاله عمل پژوهشی جمعیبخشی  .13

 

 فهرست کتاب ها:

 –کتاب ها طیفی شامل معرفی نهادها، معرفی آثار تربیتی، اقدامات و دیدگاه های تربیتی و توصیف شرایط آموزشی 

 .گیرد می بر در را دوره پرورشی

 :باستان و دوره اسالمیدوره  -

 همایون تکمیل –دانشکده گندی شاپور  .1

 گزنفون .2

 تاریخ هرودوت .3

 یوحنا قمیر ترجمه محمدصادق سجادی -اخوان الصفا .4

 حی بن یقظان .5

 پایان نامه خانم مشیری فایل در –رساله آموزشی بوعلی  .6

 وقف نامه/ مجموعه مقاالت رحمانی/ مقاله منتشره -ربع رشیدی .7
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 االزهر .8

 نظامیه ها .9

 وقف نامه شنب غازان .10

 شهید ثانی -منیه المرید .11

 غزالی-ایها الولد  .12

 غزالی –المنقذ فی ضالل  .13

 خواجه نصیر -آداب المتعلمین  .14

 خواجه نصیر -اخالق ناصری  .15

 گلستان سعدی .16

  قدیمی های متن در مدرسه جایگاه –قفس یا مدرسه  .17

معرفی شخصیت ها و  -1318 -هجری(. ترجمه منشی یزدی 565بیهقی )متوفی -دره االخبار و لمعه االنوار .18

 جریانها و بیاناتی از آنها به صورت مختصر

 گذار:دوره  -

 سیدین –از مکتب تا  مدرسه  .1

 کاشانی تقی میرزا –تربیت  .2

 ولهالد مستشار –کلمه  .3

 مستشارالدوله –تربیت  .4

 طالبوف -کتاب احمد .5

  طالبوف –مسالک المحسنین  .6

 کتب رشدیه: بدایه التعلیم و ... .7

 شمس الدین رشدیه -سوانح عمر .8

 فرزند دیگر رشدیه -...................... .9

 1368 -خامنه منظوری –مدرسه رایگان معرفت خامنه ...  .10

 دوره جدید: -

 رسول پرویزی -شلوارهای وصله دار .1

 مدیر مدرسه جالل آل احمد .2

 کندوکاو صمد بهرنگی .3

 اشرف درویشیان؟ یکتابی از عل .4

 خاطرات آموزشی بهمن بیگی .5

 میرهادی -تجربه های مدرسه فرهاد .6

 بان باغچه –روشنگر تاریکی ها  .7

 مافی و سهرابی -مدرسه داری تجربه های .8

 کرباسچیان و روزبه در مدرسه علوی .9
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 مجتهدی خاطرات –تاریخ شفاهی  .10

 معلم نقاشی ما -سهراب سپهری -اطاق آبی .11


