
 

 طرح درس

 سمینار در مسائل تعلیم و تربیت عنوان درس:

 جلسه( 7واحد )تدریس مشترک؛  2 ارزش درس:

 خسرو باقری استاد درس:

 ندارد پیش نیاز:

 

 هدف درس:
هدف درس در درجه اول این است که دانشجویان با مسایل و معضالت تعلیم و تربیت در جهان و ایران آشنا شوند. با توجه به رشته 
اصلی فلسفه تعلیم و تربیت، این هدف ایجاب می کند که دانشجویان بتوانند تحلیل مسائل تعلیم و تربیت را از منظر فلسفی به انجام 
برسانند. تحلیل های اقتصادی، روان شناختی، جامعه شناختی و نظایر آنها نیز امکان پذیرند اما تحلیل فلسفی و کاوش در ایده های 

سب با رشته خواهد بود. در وهله دوم، هدف این است که بتوانند از شناخت این مشکالت برای تعریف پروژه بنیادی مسائل متنا
 پژوهشی خود الهام بگیرند و پژوهش را معطوف به گشودن مشکالت تعلیم و تربیت هدایت کنند.

 
 محتوای درس: 

 جلسه اول: تعریف مساله و مساله تربیتی
 مساله و مساله تربیتی جلسه دوم: چیستی تحلیل فلسفی

 جلسه سوم: نمونه هایی از تحلیل فلسفی مسائل تعلیم و تربیت 
 جلسه چهارم:  مروری بر مسائل مهم تعلیم و تربیت در جهان و ایران: 

 1مساله نقش معلم . 

o  مشکالت ایفای نقش معلم در جهان/ایران چیست؟ 

o آیا زمان مرگ معلم فرارسیده است؟ 

o  محوری چیست؟-ظهور یادگیرینقش متون دیجیتال در 

o محوری راه برون رفت مناسبی برای حل معضالت تعلیم و تربیت است؟-آیا یادگیری 

o  ماهیت تدریس چیست و چه اثری در مرگ یا احیای نقش معلم دارد؟ 

o  آیا نقش ویژه غیرقابل حذفی برای معلم وجود دارد؟ 

o  این نقش ها چیستند و بر اساس چه ماهیتی از تدریس شکل می گیرند؟ 

 جلسه پنجم: مروری بر مسائل مهم تعلیم و تربیت در جهان و ایران:

 2مساله ارزشیابی تحصیلی . 

o چه روش هایی برای ارزشیابی درجهان/ایران مورد استفاده قرار می گیرند؟ 

o ا دارا هستند؟آیا این روشها قدرت سنجش رشد علمی و فکری ر 

o چه مفروضاتی )معرفت شناختی و ...( در روش های ارزشیابی وجود دارند؟ 

o آیا نسبتی میان ضعف و قوت مفروضات و روش های ارزشیابی وجود دارد؟ 



o   چگونه می توان ضعف های موجود را بر طرف کرد؟ 

 جلسه ششم: مروری بر مسائل مهم تعلیم و تربیت در جهان و ایران:

 3 مساله شکاف نظریه و عمل . 

o شکاف میان نظریه و عمل در ایران/جهان از چه وضعی برخوردار است؟ 

o چه تدابیری در مراکز تربیت معلم، برای رخنه پوشی صورت گرفته است؟ 

o مفروضات مربوط به چیستی تعلیم و تربیت در تدابیر مخلتف چه بوده است؟ 

o یست؟قوت و ضعف تدابیر مذکور و مفروضات آنها چ 

o    آیا راه حل بدیلی وجود دارد؟ بر اساس چه مفروضاتی و با چه ویژگی هایی؟ 

 جلسه هفتم: مروری بر مسائل مهم تعلیم و تربیت در جهان و ایران:

 4مساله بحران شغل یابی پس از فراغت از تحصیل . 

o  یابی در جهان/ایران وجود دارد؟چه نسبتی میان فراغت از تحصیل و شغل 

o  نسبت بحرانی است، چه عواملی در بروز آن نقش داشته اند؟اگر این 

o آیا تصوری که از ماهیت مدرسه/دانشگاه وجود داشته، در بروز بحران موثر بوده است؟ 

o  شایستگی بنیاد"راه حل" (competence-basedبرای رفع بحران چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ ) 

o ( راه حل تجاری سازی دانشmarketization of knowledge برای رفع بحران چیست و چه ویژگی )

 هایی دارد؟

o  فضیلت بنیاد"راه حل" (virtue-basedبرای رفع بحران چیست و چه ویژگی های دارد؟ ) 

o این راه حل ها چه مفروضات جایگزینی برای ماهیت مدرسه/دانشگاه در نظر گرفته اند؟ 

o نقاط ضعف و قوت این راه حل ها و مفروضات آنها چیست؟ 

 

 :نحوه ارزشیابی 

 پروژه پایانی میان ترم تکوینی

30% - 30% 40% 

 
 


