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  انم خدا هب
 فلسفه برنامه ريزي آموزشيطرح درس 

 دانشگاه تهرانرشه فلسفه تعليم و تربيت  – ارشددوره کارشناسي 

 

 : هدف کلي درس

 درباره برنامه درسي و توانايي تشخيص بنيادهاي فلسفي در برنامه هاي درسياز انديشي درباره مفهوم تربيت و كسب دانش ب

  درسموضوعات 

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

 و برخي مباحث اوليهآشنايي، ارزيابي تشخيصي، معرفي چارچوب درس و منابع  .1

 بررسي عميق تر مفهوم تربيت )دو جلسه( .1

 مولفه هاي آنمعرفي و  مفهوم برنامه درسي .2

 و برنامه درسي ، تربيتبررسي رابطه فلسفه .3

 )دو جلسه(هاي فلسفي داللت هاي تربيتي ديدگاه .4

 )دو جلسه( ؛ هدفبرنامه درسياصلي هاي مولفه درباره بحث .5

 ؛ محتوابرنامه درسياصلي هاي مولفه درباره بحث .6

 )دو جلسه(هاي يادگيري؛ روش و فرصتدرسيبرنامه اصلي هاي مولفه درباره بحث .7

 )دو جلسه(؛ ارزيابيبرنامه درسياصلي هاي مولفه درباره بحث .8

   )سه جلسه(هاي درسيبرنامههاي تشخيص رويکردها و ايدئولوژي .9

 منابع:

همچنين بر حسب موضوع به ويژه درباره  .مي شود متناسب با موضوع جلسات و نيز براي فعاليت هاي هفتگي دانشجويان استفادهكتبي زير از منابع  

 مي شود.مفهوم تربيت از فيلم استفاده 

 فرهنگي -انتشارات علميتهران: ، فلسفه برنامه درسي( 1394باقري، خسرو ) -

 انتشارات سمتتهران: ، همکارانمهرمحمدي و محمود ، ترجمه هاي برنامه درسيفرهنگ (1393)ژوزف و ديگران -
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 . مشهد انتشارات آستان قدس رضويمباني و اصول آموزش و پرورش( 1375شکوهي، غالمحسين) -

 انتشارات مدرسهتهران:  ترجمه فاطمه زيبا كالم و محمد دادرس،، تعليم و تربيت، از فلسفه تا برنامه درسي(. 1392كرتيس، اس. جي. ) -

 انتشارات سمت تهران: پاک سرشت،محمود ، ترجمه  مکاتب فلسفي و آراي تربيتي، ( 1388، ال)گوتك -

 انتشارات مدرسهتهران:  ،يادگيري و تربيت معلم-بازانديشي فرايندياددهي (؛1379)مهر محمدي، محمود -

 انتشارات به نشر :, مشهد برنامه درسي: رويکردها، ديدگاهها و چشم اندازها،, (1381مهرمحمدي و همکاران) -

 محمدكاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانعلي ، معني و حدود علوم تربيتي. (1375)،مياالره، گاستون -

 ترجمه مهرمحمدي، انتشارات سمت نظريه هاي برنامه درسي،ميلر  -

- Eisner, Elliot W. 2002. From Episteme to Phronesis to Artistry in the Study and Improvement of Teaching, Teaching 

and Teacher Education,18, 375-385 

- Eisner, Elliot W., and Elizabeth Vallance. (1974) Conflicting Conceptions of Curriculum. Series on Contemporary 

Educational Issues. 

- Eisner, Elliot, W. 1985. Aesthetic Modes of Knowing , in Eisner, Elliot, W.(ed) Learning and Teaching the ways of 

Knowing (23-36), Chicago: Chicago press 

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

 هاي يادگيري:و فرصت روش

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

 هاي دانشجويان در هفته قبلارائه فعاليت -

 جلسه موضوع  بارهدرو گفتگوي آغازين طرح پرسش  -

 درباره موضوع بحث و گفتگوي دانشجويان و در صورت نياز فعاليت كالسيو  ارائه درس -

 دانشجويان تعيين فعاليت هفتگيجمع بندي و  -

 ارائه تدريجي نتايج پروژه هاي نيمسال دانشجويان در كالس -

 نمايش فيلم متناسب با موضوع -
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 دانشجويان:هاي فعاليت

 مطالعه هفتگي؛ از منبع و نيز منابع كمکي معرفي شده -

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

 فعاليت هفتگي متناسب با مباحث هر جلسهانجام  -

 هاي هفتگيها و فعاليتآموختهبر اساس خود تکميل مستمر پوشه عملکرد  -

 : نيمسال هايانجام پروژه -

o و ارائه كتبي و شفاهي  اي مرتبط با نظام هاي آموزشيپژوهش درباره مساله 

o  در تعليم و تربيت و  برنامه درسي؛ ارائه كتبيتحليل فلسقي يك موضوع 

 شيوه ارزيابي از آموخته ها: 

)غيبت موجب نقص آموزش هاي پيش بيني شده و احتماال يادگيري نامناسب خواهد شد و البته غيبت بيش  نمره 2حضور و فعاليت در كالس  -

 از حد مجاز منجر به حذف درس مي شود(

كه در جهت تحقق  ندانشجوياو داوطلبانه پوشه عملکرد شامل مجموعه فعاليت هاي هفتگي و پروژه نيمسال و ديگر فعاليت هاي اختياري  -

 نمره،  10تا  8 وعات درس باشد:اهداف و موض

 نمره 10تا  8ارزيابي نهايي  -

 

 

  

 


