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  انم خدا هب
 سمینار در مسائل تربیتیطرح درس 

 دانشگاه تهرانرشه فلسفه تعلیم و تربیت  – ارشددوره کارشناسی 

 : هدف کلی درس

 و اقدام برای تنظیم پروپوزال پایان نامه آموزش و پرورش ایران، مسائلشناخت 

  درسموضوعات 

 یك جلسه است( موضوعبرای هر  زمان مورد نیازدر مواردی كه ذكر نشده است، )

 و برخی مباحث اولیهآشنایی، ارزیابی تشخیصی، معرفی چارچوب درس و منابع  .1

 اندركارجلسه( حضور افراد مختلف دست  4آشنایی با مسائل آموزش و پرورش ) .2

 جلسه(6آشنایی با تجربیات و عالئق پژوهشی اعضای هیات علمی گروه ) .3

 جلسه( 4تمرین مراحل تدوین پروپوزال ) .4

a. خاب موضوع انت 

b.  بیان مساله 

c. مطالعه پیشینه 

d. نگارش بیان مساله 

كنند و از طرف دانشجویان دیگر و تدوین بیان مساله و ارائه آن در كالس؛ )توسط كلیه دانشجویان )همه دانشجویان مساله خود را مطرح می .5

 گیرد.( مدرسان مورد نقد و بررسی قرار می

 

 منابع:

 تهران: انتشارات آگاه روش های تحقیق در علوم رفتاری،(، 1376سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه) -

 ت معرفی شدهمقاال -

 پایان نامه های معرفی شده -

 های يادگیری:و فرصت روش
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 های دانشجویان در هفته قبلفعالیتارائه  -

 جلسه موضوع  بارهدرو گفتگوی آغازین طرح پرسش  -

 درباره موضوع بحث و گفتگوی دانشجویان و در صورت نیاز فعالیت كالسیو  ارائه درس -

 دانشجویان تعیین فعالیت هفتگیجمع بندی و  -

 حضور میهمانان شامل مدیران مدارس و آموزش و پرورش و نیز پژوهشگران -

 های دانشجويان:فعالیت

 مطالعه هفتگی؛ از منبع و نیز منابع كمكی معرفی شده -

 تنظیم نوشتاری آموخته های درس در هر جلسه و هفته و نظرات و پرسش ها -

 فعالیت هفتگی متناسب با مباحث هر جلسهانجام  -

 تدوین بیان مساله -

 شیوه ارزيابی از آموخته ها: 

 نمره 2حضور و فعالیت در كالس  -

 نمره 6فعالیت های كالسی:  -

 نمره 12تدوین و تصویب بیان مساله  -

 

 

  

 


