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 2 تربيتي آراء و فلسفي هاي مکتب :درس طرح 

      واحد 2ارزش  هب

 باقري خسرو دکتر :استاد   تربيت و تعليم فلسفه رشته دکتري :دوره

 :درس هاي هدف

 · تربيت و تعليم فلسفه در جديد هاي ديدگاه با دانشجويان آشنايي

 · ها موقعيت با مواجهه در جديد هاي ديدگاه تحول نحوه و علل بررسي

 · ها ديدگاه اين ضعف و قوت نقاط بررسي

 :درس مطالب

 از که مباحثي .است شده گرفته نظر در جلسه شانزده براي درس اين اساسي مطالب

ستردگي شتري پيچيدگي يا گ سه دو طي در برخوردارند، بي سي جل  .شد خواهند برر

 که منابعي

سه هر براي سي و طرح براي الزم حداقل شده، معرفي جل ست نظر مورد مباحث برر  .ا
 رئوس

 :است زير شرح به منابع، با همراه مختلف، هاي جلسه در مطالب

 تربيت و تعليم فلسفه در جديد هاي ديدگاه تاريخچه :اول جلسه

 20 قرن اوايل از معاصر تاريخ در تربيت و تعليم فلسفه شروع

 20 قرن اواسط از جديد هاي ديدگاه ظهور

 2000  بربلز مقاله  -2 فصل -( 1376) عطاران و باقري - :منابع
 درون از تربيت و تعليم تحليلي فلسفه نقد :دوم جلسه

 · جديد هاي ديدگاه آغاز منزله به تحليلي فلسفه نقد
 کواين( و دوم تحليلی )ويتگنشتاين فلسفه درون از نقد

 · دروني نقد معرض در تربيت و تعليم تحليلي فلسفه

 1الف: فصل  ( 1386) باقري  -(1973)  ادل مقاله - :منابع 
 بيرون از تربيت و تعليم تحليلي فلسفه نقد :سوم جلسه

 · اي قاره فلسفه توسط تحليلي فلسفه نقد

 .ج1386  باقري مقاله  2000 گرين مقاله - :منابع 

 تحليلي پسا هاي فلسفه بر مروري :چهارم جلسه

 · تربيت و تعليم تحليلي فلسفه افول از پس عمده هاي ديدگاه

 1993  اورز مقاله - :منبع 
 کواين( گرايي )ديدگاه نوعمل :پنجم جلسه

 · کواين هاي انديشه اصول بر مروري

 3-2-1های  ب: فصل ( 1386) باقري - :منبع
 تربيت و تعليم فلسفه بر کواين تاثير :ششم جلسه

 · تربيت و تعليم فلسفه بر کواين هاي انديشه تاثير

 4ب: فصل  ( 1386)  باقري - :منبع
 رورتي( گرايانه )ديدگاه نوعمل تربيت و تعليم فلسفه :هفتم جلسه

 · رورتي هاي انديشه اصول بر مروري

 · تربيت و تعليم فلسفه بر رورتي هاي انديشه تاثير

 (5و3 هاي فصل :(ب ( 1386باقري) - :منبع

 تاويلي )هرمنوتيک( ديدگاه :هشتم جلسه

 · تاويلي ديدگاه در عمده هاي گرايش بر مروري



 · گادامر هاي انديش اصول بر مروري

 (1982)  گادامر - :منبع 
 تاويلي)هرمنوتيک( تربيت و تعليم فلسفه :نهم جلسه

 · تربيت و تعليم فلسفه بر تاويلي ديدگاه تاثير

 · تربيت و تعليم فلسفه بر گادامر ديدگاه تاثير

 (1992) گاالگر - ( 1982)  گادامر -  :منابع

 ساختارگرا)فوکو( پسا ديدگاه :دهم جلسه

 · ساختارگرايي پسا و گرايي ساختار

 · تبارشناسي و شناسي ديرينه :فوکو هاي انديشه اصول بر مروري

 (1376) رابينو و دريفوس ( ؛1977فوکو ) مقاله - :منابع 
 فوکو( ساختارگرا )ديدگاه تربيت و تعليم فلسفه :يازدهم جلسه

 · تربيت و تعليم فلسفه بر فوکو هاي ديدگاه تاثير

 - ( 1997) مارشللال مقاله -  -انتقادي( تفکر فصللل :(الف 1386 ) باقري - :منابع
 (1998نوال) مقاله

 پساساختارگرا )دريدا( ديدگاه :دوازدهم جلسه

 · شکني ساختار :دريدا هاي انديشه اصول بر مروري

 (1997) موفي مقاله - :منبع 
 دريدا( پساساختارگرا )ديدگاه تربيت و تعليم فلسفه :سيزدهم جلسه

 · تربيت و تعليم فلسفه بر دريدا هاي ديدگاه تاثير

 (2004) تريفوناس کتاب - :منبع 
 فرانکفورت( انتقادی)مکتب تربيت و تعليم فلسفه :چهاردهم جلسه

 · هابرماس بر تاکيد با فرانکفورت مکتب اصول بر مروري

 · تربيت و تعليم فلسفه بر انتقادي ديدگاه تاثير

 (1989يونگ ) -اپل مقاله  -الف (1386) باقري - :منابع

 باسکار( انتقادي )ديدگاه گراي واقع تربيت و تعليم فلسفه :پانزدهم جلسه

 · باسکار هاي انديشه اصول بر مروري

 · تربيت و تعليم فلسفه بر باسکار هاي انديشه تاثير

 آخر( فصل :((الف1386)باقري  - :منابع

 مدرن( نوگرا)پست پسا ديدگاه :شانزدهم جلسه

 · ها ديدگاه بر ائتالفي عنواني منزله به نوگرايي پسا

 · نوگرايي با نوگرايي پسا اساسي هاي چالش

 (1380)  ليوتار - :منابع 

 مدرن( نوگرا )پست پسا تربيت و تعليم فلسفه :هفدهم جلسه

 · تربيت و تعليم فلسفه بر نوگرا پسا هاي انديشه تاثير

صل :(الف (1386) باقري - :منابع ست ف سم(  پ سکي مقاله - مدرني  الرن مک و ريکو
(1999) 

 منابع

 در جديد ديدگاههاي ،[ترجمه و انتخاب تاليف،] .(الف 1386 ) خسلللرو باقري، .1

 نشللر ها، افزوده با همراه دوم چاپ ،(مقاالت مجموعه) .تربيت،  و تعليم فلسللفه

 1386 علم،
 انتشللارات تربيت، و تعليم فلسللفه و نوعملگرايي .(ب 1386 ) خسللرو باقري، .2

 1386 تهران، دانشگاه
سرو باقري، .3 سفه جايگاه .(ج 1386 ) خ  : عمل و نظر ميانه در تربيت و تعليم فل

 چالش واپسين بر تاملي



 ويژه :آموزشي هاي نوآوري پژوهشي - علمي فصلنامه اي، قاره و تحليلي هاي فلسفه
 نوآوري نامه

 108 صص ، 20 شماره ،6 سال تربيت، و تعليم فلسفه در -87.

 و تعليم فلسللفه ،[ترجمه و انتخاب تأليف،] محمد، عطاران، و خسللرو باقري، .4

 1376 قلم، محراب انتشاراتي و فرهنگي مؤسسه ،(مقاالت .مجموعه ) معاصر، تربيت
 و سللاختگرايي فراسللوي :فوکو ميشللل .( 1376 ) پل رابينو، و هيوبرت دريفوس، .5

 .ني نشر حسين، بشيريه، ترجمه هرمنوتيک،

 ترجمه دانش، درباره گزارشي :مدرن پست وضعيت .( 1380 ) فرانسوا ژان ليوتار، .6

 .نو گام نوذري، تهران: حسينعلي
 
7. Burbules, Nicholas, C. )2000(. 'Philosophy of Education', Bob Moon, 

Miriam Ben- 

Peretz, and Sally Brown, (eds.) Routledge International Companion to Education. 

New York: Routledge. 

 
8. Curren, R., Robertson, E. and Hager, P. )2006(. The analytical 

movement. In R. 

Curren (ed.), A Companion to the Philosophy of Education. Oxford: Blackwell 

Publishing. 

 
9. Edel, A. )1973(. Analytic philosophy of education at the crossroads. 

In P.H. Hirst 
and P. White (eds.)(1998). Philosophy of Education: Major Themes in the Analytic 

Tradition, vol. 1. New York: Routledge, pp. 39-60. 

 
10. Evers, C.W. )1993(. Analytic and post-analytic philosophy of 

education: 
Methodological reflections. In In P.H. Hirst and P. White (eds.)(1998). Philosophy of 
Education: Major Themes in the Analytic Tradition, vol. 1. New York: Routledge, pp. 
120-132. 

 
11. Foucault, Michel )1977(. Nietzsche, Genealogy, History, in Bouchard, 

D. 
F.(ed)Language, Cunter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, Ithaca: 
Comel University Press. 
 
12. Gadamer, )1989(. Truth and Method. Trans. By Weinsheimer and D. G. 

Marshall. 
2nd Revised Edition. New York: Seabury Press.Green, M. )2000(. The 

sixties: the 
calm against the storm, or, levels of concern. Educational Theory, 50 (3), 307-320. 

 
13. Gallagher, S. )1992(. Hermeneutics and Education. Albany, NY: Stated 

University on 
New York Press.Marshal, James.D.(1997). Michel Foucault: Problematising the 
individual and constituting ‘the’ self, Educational Philosophy and Theory, Vol. 29, 
No. 1, pp. 32-49. 
 
14. Mouffe, C. )1997(. Deconstruction, pragmatism and the politics of 

democracy. In 



Mouffe, C. (ed.), Deconstruction and Pragmatism. London: Routledge. 

 
15. Nola, R. )1998(. Knowledge, discourse, power and genealogy in 

Foucault. In R. Nola 

(ed.), Foucault. London: Frank Cass. 

 
16. Rikowski, G. and McLaren, P. )1999(. Postmodernism in educational 

theory. In Hill, 

D.; McLaren, P.; Cole, M. and Rikowski, G. (eds.), Postmodernism in Educational 
Theory. London: The Tufnell Press. 

 
17. Trifonas, P. & M. Peters )2004( )eds.(, Derrida, Deconstruction and 

Education: Ethics 
of Pedagogy and Research. Blackwell Publishing. 

 
18. Young, R. E. )1989(. A Critical Theory of Education: Habermas and 

Our Children's 
 
Future. New York: Harvester Wheatsheaf. 
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   طرح درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 

 واحد( 3فلسفه تعلیم و تربیت )ارشد 

 : هدف کلی درس

واحدی است، انتظار می رود که دانشجویان به کمک این درس بتوانند درک عمیقی از مکاتب فلسفی و آراء  3با نظر به این که درس 

فه تعلیم و تربیت تربیتی حاصل کنند. مکاتبی که در این درس مورد بحث قرار می گیرند، به نحوی شامل مکاتب قدیم و جدید فلس

واحدی بودن درس ایجاب می کند که دانشجویان به انجام پژوهشی در زمینه درس اقدام کنند و این امر در  3خواهد بود. همچنین، 

 رسان خواهد بود. نیل به تحقق هدف کلی درس یاری
 

 موضوعات هر جلسه کالسی: 

 تربیت جلسه اول: ضرورت پرداختن به بحث از مکاتب فلسفی تعلیم و

 جلسه دوم: آیا، و در چه صورت، مکتب فلسفی مفهوم معناداری است؟ 

 جلسه سوم: ایدالیسم: دیدگاه فلسفی افالطون و ارتباط آن با آراء تربیتی وی

 جلسه چهارم: ایدالیسم: دیدگاه فلسفی کانت و ارتباط آن با آراء تربیتی وی

 آن با آراء تربیتی ویجلسه پنجم: ایدالیسم: دیدگاه فلسفی هگل و ارتباط 

 جلسه ششم: رئالیسم: دیدگاه فلسفی ارسطو و ارتباط آن به آراء تربیتی وی

 جلسه هفتم: رئالیسم: دیدگاه فلسفی آکویناس و ارتباط آن با آراء تربیتی وی

 جلسه هشتم: رئالیسم: دیدگاه فلسفی رئالیسم انتقادی و ارتباط آن با آراء تربیتی این دیدگاه

 پراگماتیسم: دیدگاه فلسفی بنیانگذاران و به ویژه جان دیوئی و ارتباط آن با آراء تربیتی آنان  جلسه نهم:

 جلسه دهم: پراگماتیسم: دیدگاه فلسفی نوپراگماتیسم و ارتباط آن با آراء تربیتی این دیدگاه

 اء تربیتی آنانجلسه یازدهم: اگزیستانسیالیسم: دیدگاه فلسفی خداباوران این مکتب و ارتباط آن با آر

 جلسه دوازدهم: اگزیستانسیالیسم: دیدگاه فلسفی خداناباوران این مکتب و ارتباط آن با آراء تربیتی آنان

 جلسه سیزدهم: فلسفه تحلیلی: دیدگاه فلسفی تحلیل منطقی و ارتباط آن با آراء تربیتی آنان

 ط آن با آراء تربیتی آنانجلسه چهاردهم: فلسفه تحلیلی: دیدگاه فلسفی تحلیل زبانی و ارتبا

 جلسه پانزدهم: هرمنوتیک: دیدگاه فلسفی هرمنوتیک و ارتباط آن باآراء تربیتی آن

 جلسه شانزدهم: مکتب انتقادی فرانکفورت: دیدگاه فلسفی فرانکفورت و ارتباط آن با آراء تربیتی آن

 

 منابع:

 انتشارات دانشگاه تهران. (. نوعملگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت. تهران:1386خسرو )باقری،  .1

 (. دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات علم.1386باقری، خسرو ) .2

 انتشارات سمت.(. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه دکتر محمدجعفر پاک سرشت. تهران:1380گوتک، جرالد ) .3

 (. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. تهران: انتشارات طهوری. 1374ده، میرعبدالحسین )نقیب زا  .4

5. Butler, D. (1957). Four Philosophies their Practice in Education and Religion. New York: 

Harper.   

 

 به نام خدا



 ذهن و رواناسالمی فلسفه  شناخت در  طرح درس مبانی

 

 با دیدگاه های مربوط به ماهیت ذهن و روان و تاثیر آنها در نظریه های روان شناختیهدف درس: آشنایی 

 

 جلسه اول: نقش پیش فرض های فلسفی در نظریه های روان شناختی

 جلسه دوم: پیچیدگی ذهن و روان و نظرورزی های فلسفی درباره آن از دیرزمان تا کنون

 جلسه سوم: رویکرد تجردگرایی به ذهن و روان

 لسه چهارم: ارزیابی رویکرد تجردگرایی به ذهن و روانج

 جلسه پنجم: رویکرد ماده گرایی فروکاهشی به ذهن و روان

 جلسه ششم: ارزیابی رویکرد ماده گرایی فروکاهشی به ذهن و روان

 جلسه هفتم: رویکرد دوگانه گرا در مورد ذهن و بدن

 نجلسه هشتم: ارزیابی رویکرد دوگانه گرا به ذهن و بد

 جلسه نهم: رویکرد پدیدارشناسی جنبی به ذهن و روان

 جلسه دهم: ارزیابی رویکرد پدیدارشناسی جنبی به ذهن و روان

 جلسه یازدهم: رویکرد عصب شناختی جدید به ذهن و روان

 جلسه دوازدهم: ارزیابی عصب شناختی جدید به ذهن و روان

 رفتارگراییجلسه سیزدهم: نقش رویکرد به ذهن و روان در نظریه 

 جلسه چهاردهم: نقش رویکرد به ذهن و روان در نظریه شناخت گرایی

 جلسه پانزدهم: نقش رویکرد به ذهن و روان در نظریه سازه گرایی

 جلسه شانزدهم: جمع بندی و پرسش و پاسخ

 

 منابع: 

 (. ماده و آگاهی. ترجمه امیر غالمی. تهران: نشر مرکز.1391چرچلند، پاول )

 (. ذهن، مغز و علم. ترجمه و تحشیه امیر دیوانی. قم: بوستان کتاب.1984سرل، جان )

 ( فلسفه ذهن: یک آشنایی مقدماتی. ترجمه حسین شیخ رضائی. تهران: انتشارات صراط.1392کرافت، ایان ریونز )

 

Ashworth, P. & Chung, M. C. (2006).  Phenomenology and psychological science. New York: 

Springer. 

Praetorius, N. (2000). Principles of cognition, language and action: Essays on the foundation of a 

science of psychology. New York: Springer. 

 

 

 طرح درس



 آموزه های تربیتی آیات قرآن عنوان درس:

 واحد 2 ارزش درس:

 خسرو باقری استاد درس:

 ندارد پیش نیاز:

 

  هدف درس:

آشنایی با مفاهیم اساسی تربیت و نوعی از تربیت که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی در 

 مورد آیاتی از قرآن که ناظر به مباحث تعلیم و تربیت مانند اهداف، اصول و روش های تعلیم و تربیت هستند.

 

 محتوای درس: 

 جلسه اول: معانی مختلف تربیت  

 دوم: معنا و مضمون مورد نظر اسالم از تربیتجلسه 

 جلسه سوم: مروری بر مفاهیم عمده مربوط به چیستی انسان در قرآن

 جلسه چهارم:  تصویر اجمالی انسان در قرآن

 جلسه پنجم: ربوبی شدن و تحلیل مفهوم تربیت در قرآن

 جلسه ششم: بررسی تمثیل های تربیتی صنعت و رشد نباتی در قرآن

 تم: بررسی تمثیل تربیتی انسانی در قرآن جلسه هف

 جلسه هشتم: هدف غایی تربیت به منزله زندگی پاک 

 جلسه نهم: تحلیل ابعاد زندگی پاک

 جلسه دهم: هدف غایی و اهداف واسطی در تربیت اسالمی

 جلسه یازدهم: تعریف مبانی، اصول و روش های تربیت  

 اسالمی با نظر به زمینه ها و موقعیت های محیط فیزیکی جلسه دوازدهم: مبانی، اصول و روش های تربیت

 جلسه سیزدهم: مبانی، اصول و روش های تربیت اسالمی با نظر به زمینه ها و موقعیت های محیط

 جلسه چهاردهم: مبانی، اصول و روش های تربیت اسالمی با نظر به زمینه ها و موقعیت های اجتماعی

 جلسه پانزدهم: مراحل تربیت

 

 ه ارزشیابی:نحو



 پروژه پایانی میان ترم تکوینی

30% - 35% 35% 

 
  

 اصلی: منابع

 ، جلد اول و دوم. تهران: انتشارات مدرسه.نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 1397باقری، خسرو ) .1

(. الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران. تهران: انتشارات 1394باقری، خسرو ) .2
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 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 

انند. تحلیل های اقتصادی، روان شناختی، جامعه شناختی و نظایر تعلیم و تربیت را از منظر فلسفی به انجام برس

آنها نیز امکان پذیرند اما تحلیل فلسفی و کاوش در ایده های بنیادی مسائل متناسب با رشته خواهد بود. در وهله 

وهش دوم، هدف این است که بتوانند از شناخت این مشکالت برای تعریف پروژه پژوهشی خود الهام بگیرند و پژ

 را معطوف به گشودن مشکالت تعلیم و تربیت هدایت کنند.

 

 محتوای درس: 

 جلسه اول: تعریف مساله و مساله تربیتی

 جلسه دوم: چیستی تحلیل فلسفی مساله و مساله تربیتی

  جلسه سوم: نمونه هایی از تحلیل فلسفی مسائل تعلیم و تربیت

 ت در جهان و ایران: مروری بر مسائل مهم تعلیم و تربی جلسه چهارم: 

 1مساله نقش معلم . 

o  مشکالت ایفای نقش معلم در جهان/ایران چیست؟ 

o آیا زمان مرگ معلم فرارسیده است؟ 

o محوری چیست؟-نقش متون دیجیتال در ظهور یادگیری 

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 آیا این روشها قدرت سنجش رشد علمی و فکری را دارا هستند؟ 

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  می توان ضعف های موجود را بر طرف کرد؟  چگونه 

 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 ت مربوط به چیستی تعلیم و تربیت در تدابیر مخلتف چه بوده است؟مفروضا 

o قوت و ضعف تدابیر مذکور و مفروضات آنها چیست؟ 

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:

 4ابی پس از فراغت از تحصیل. مساله بحران شغل ی 

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

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

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

o  شایستگی بنیاد"راه حل" (competence-based برای 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  جایگزینی برای ماهیت مدرسه/دانشگاه در نظر گرفته اند؟این راه حل ها چه مفروضات 



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

 

 :نحوه ارزشیابی 

 پروژه پایانی میان ترم تکوینی

30% - 30% 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح درس



 متون تخصصی عنوان درس:

 واحد 2 ارزش درس:

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 خسرو باقری استاد درس:

 ندارد پیش نیاز:

 

 هدف درس:

هدف این درس آن است که دانشجویان با اصطالحات تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت آشنا شوند و نمونه 

هایی از آثار نگاشته شده در این زمینه را بخوانند. انتظار می رود که از این طریق قابلیت الزم برای استفاده از 

 کتاب های  تخصصی به زبان انگلیسی را در نگارش پایان نامه خود کسب کنند.مقاالت و 

 

 محتوای درس 

 جلسه اول: بحث در مورد ضرورت و اهمیت آشنایی با متون تخصصی

 جلسه دوم تا چهارم: مطالعه و کار بر روی اصطالحات فلسفه تعلیم و ترییت در کتاب دونالد باتلر

 کار بر روی فصل هفتم کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت جان دیوییجلسه پنجم تا هفتم: مطالعه و 

 جلسه هشتم تا دهم: مطالعه و کار بر روی فصل چهارم کتاب دانش و برنامه درسی پل هرست 

 جلسه یازدهم تا سیزدهم: مطالعه و کار بر روی مقاله گرت بیستا

 جلسه چهاردهم تا شانزدهم: مطالعه و کار بر روی مقاله  

 

 وه ارزشیابی:نح

 پروژه پایانی میان ترم تکوینی

30% - 30% 40% 
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