
 به نام خدا

 1398-99، نیمسال اول درس مسایل آموزش و پرورش کارشناسی طرح

 هدف درس:

 شناسایی مسایل آموزش و پرورش -

  تحلیل ریشه های مسایل آموزش و پرورش -

 سهم دست اندرکاران سطوح مختلف در کمک به راه یابی و حل مسایل -

 منابع درس:

 دکتر آقازاده –کتاب مسایل آموزش و پرورش  -

 دکتر صافی -مسایل آموز ش و پرورش کتاب -

 شهین ایروانی –مقاالت مرتبط با ویژگی ها و مسایل آموزش و پرورش و مدرسه  -

 

 بر اساس محورهای ناظر بر هدف های درس –سیر ارائه محتوا در جلسات 

 توضیح کلیات موضوع و روند کار، تکالیف دانشجویی و روش ارزشیابی –جلسه اول 

 

 با اتکا به کتاب ها و گزارش های رسانه ها و مقاالت  -شناسایی مسایل آموزش و پرورش -محور ناظر بر هدف اول

تالش دانشجویان برای گردآوری  –دسته بندی منابع برای شناسایی مسایل  –تعریف مسایل آ.پ و نحوه شناسایی آنها  -جلسه دوم

 مسایل

 1 -توسط دانشجویان و استاد درس -بحث درباره آنهاارائه مسایل شناسایی شده و  -جلسه سوم

 2 -توسط دانشجویان و استاد درس -ارائه مسایل شناسایی شده و بحث درباره آنها -جلسه چهارم

 دعوت از یک کارشناس آموزش و پرورش برای گفتگو درباره انواع مسایل آ.پ  -جلسه پنجم

 باره انواع مسایل مدرسهدعوت از یک مدیر مدرسه برای گفتگو در -جلسه ششم

 یافته های محور اول –جمع بندی و دسته بندی مسایل  -مهفتجلسه 

 

 عمده وظیفه برعهده استاد است. – تحلیل ریشه های مسایل آموزش و پرورش -محور ناظر بر هدف دوم 

 تربیتوظایف تاریخی و مفهومی مدرسه و تمایز آن با سایر مفاهیم و نهادهای تعلیم و  -تمشجلسه ه



 تمایز مسایل مدرسه و نظام آموزشی -مطالبات از نظام آموزشی و مدرسه  -مجلسه نه

 است ها و بایدها  –حد وظایف نظام آموزشی و مدرسه  –جمع بندی  -همجلسه د

 

استاد و  -سهم دست اندرکاران سطوح مختلف در کمک به راه یابی و حل مسایل -محور ناظر بر هدف سوم 

 دانشجویان

 اداری -وزارتی  -حوزه های حکومتی –شناخت نهادهای تصمیم گیرنده برای آموزش و پرورش و مدرسه  -یازدهم جلسه

 سهم متخصصان رشته های مختلف و دانشگاه در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آموزش و پرورش و مدرسه -جلسه دوازدهم

 تاثیر آنها در برنامه ریزی و اجرا در نظام آموزشی و مدرسهواقعیت های تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و  -جلسه سیزدهم

 چه آموختیم؟ جمع بندی یافته های دانشجویان کالس – جلسه چهاردهم

 

 نمره(: 4تکالیف دانشجویی)

 تهیه گزارش مسایل از خانواده، دانش آموزان، معلمان و در صورت امکان مدیران و کارشناسان و اظهار نظر درباره آن -

 ارش از رسانه ها درباره مسایل آموزش و پرورش و اظهار نظر درباره آنتهیه گز -

 مطالعه یک کتاب و حداقل دو مقاله درباره موضوع و اظهار نظر درباره آن –تهیه گزارش مسایل از منابع مکتوب  -

 تهیه گزارش از توضیحات کارشناسان مدعو کالس و اظهار نظر درباره آن -

 ارزشیابی درس:

 نمره 2 –حضور به موقع و مشارکت در بحث ها و ارائه به موقع و با کیفیت تکالیف 

 نمره 4 –تکالیف ارائه شده 

 نمره 14 –آزمون پایان ترم 

 شهین ایروانی

 گروه فلسفه تعلیم و تربیت

 


