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  انم خدا هب
 زبان تخصصيطرح درس 

 دانشگاه تهران فلسفه تعليم و تربيته ترش –دکتریدوره 

 از طريق: استفاده از متون تخصصي رشته و افزايش توانمندي دانشجويان در درك: هدف کلي درس

 در زمينه متون فلسفه تعليم و تربيت (Comprehension)رشد توانايي فهم متن  -

 رشد مهارت هاي خواندن به زبان انگليسي -

 شناخت مفاهيم و اصطالحات تخصصي مربوط به رشته -

 آشنايي با برخي از متون كالسيك در زمينه فلسفه تعليم و تربيت -

 در زبان انگليسي آشنايي با نشريات تخصصي رشته فلسفه تعليم و تربيت -

 آشنايي با موضوعات مقاالت تخصصي رشته در زبان انگليسي -

  درسموضوعات 

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

 و برخي مباحث اوليه ، نحوه ارزيابيمنابعرزيابي تشخيصي، معرفي چارچوب درس، آشنايي، ا .1

 در زمينه متون فلسفه تعليم و تربيت (Comprehension)رشد توانايي فهم متن  .2

 شناخت مفاهيم و اصطالحات تخصصي مربوط به رشته .3

 آشنايي با برخي از متون كالسيك در زمينه فلسفه تعليم و تربيت .4

 منابع:

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

 

- Bhasker W. W. S. and Prabhu(1975) English Through Reading, Mac Millan Education 

- Curren, Randall, ed. (2008) Philosophy of Education, An Anthology, Blackwell Publishing 

- Curtis, S. J. (1965). An introduction to the philosophy of education. 2nd edition, 

- Eisner, Elliot1994. Educational Imagination,(Third edition) ,New York, MC. Milan College 

Publishing Company 

- Winch, C., & Gingell, J. (1999). Key concepts in the philosophy of education. Psychology Press. 
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- Yorkey Richard C.(1998) Study Skills for Students of English  

 

 های يادگيری:و فرصت روش

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

 هاي دانشجويان در هفته قبلارائه فعاليت -

 خواندن متون درسي توسط دانشجويان و ارائه درك و فهم دانشجويان از آن متن -

 برداشت شده و نيز مشاركت مدرس در بحثگفتگوي دانشجويان با يكديگر درباره موضوع و تدقيق معناي  -

 دانشجويان تعيين فعاليت هفتگيجمع بندي و  -

 ارائه تدريجي نتايج پروژه هاي نيمسال دانشجويان در كالس -

 نمايش فيلم متناسب با موضوع -

 های دانشجويان:فعاليت

 ؛ از منبع و نيز منابع كمكي معرفي شدهمتون تخصصي و نگارش فهم خود مطالعه هفتگي -

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

 هاي هفتگيها و فعاليتآموختهبر اساس خود تكميل مستمر پوشه عملكرد  -

در اي شفاهي از آن و ارائه خالصه ، ارائه كتبي آن ارائه ترجمه اي آزاد از آن: مطالعه اثري از يك صاحب نظر تربيتي و انجام پروژه نيمسال -

 كالس و نيز گردآوري اصطالحاتي كه در ضمن گذراندن واحدهاي ديگر درسي و مطالعه منابع رشته با آنها مواجه شده اند و ارائه آن

 شيوه ارزيابي از آموخته ها: 

 نمره 2حضور و فعاليت در كالس  -

كه در جهت تحقق اهداف و  ناري دانشجوياپوشه عملكرد شامل مجموعه فعاليت هاي هفتگي و پروژه نيمسال و ديگر فعاليت هاي اختي -

 نمره،  6 موضوعات درس باشد:

 نمره 12ارزيابي نهايي  -

 


