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  انم خدا هب
 فلسفه معاصرطرح درس 

 دانشگاه تهران فلسفه تعلیم و تربیته ترش دوره الکترونیکی – ارشد دوره کارشناسی

 جديد و شاخه ها و نحله هاي آن در عصر حاضرآشنايي با مهم ترين مكاتب و گرايش هاي فلسفي : هدف کلی درس

  درسموضوعات 

 زمان مورد نيازدر مواردي كه ذكر نشده است، جلسه به اين موارد اختصاص داده شد.  5به دليل عدم آشنايي كافي با كليات فلسفه و فلسفه كالسيك )

 يك جلسه است( موضوعبراي هر 

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

 وظايف فيلسوف .2

 تمايز علم و فلسفه فلسفه و انواع معرفت؛ .3

 محتواي فلسفه .4

 افالطونايدئاليسم؛  .5

 انواع رئاليسم ارسطورئاليسم؛  .6

 جلسه( 3فلسفه تحليلي؛ راسل، ويتگنشتاين و پوزيتويسم منطقي ) .7

 جلسه( 2؛ پيرس، جيمز و ديويي )پراگماتيسم -مكاتب جديد .8

 جلسه 4فلسفه هستي )اگزيستانسياليسم( كي ير كگور، نيچه، سارتر، هوسرل   –مكاتب جديد  .9

 هرمنوتيك  .10

 ديدگاه هاي پست مدرن .11

 منابع:

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

 رات دانشگاه تهرانتهران: انتشا، درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش (1376)رونالد وودزبارو، رابين،  -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران  سیر اندیشه فلسفی در غرب،( 1379زیباکالم فاطمه) -

 انتشارات مدرسهتهران:  ترجمه فاطمه زيبا كالم و محمد دادرس،، تعلیم و تربیت، از فلسفه تا برنامه درسی(. 1392كرتيس، اس. جي. ) -

 انتشارات سمت تهران: پاک سرشت،محمود ، ترجمه  تربیتی،مکاتب فلسفی و آرای  ( 1388، ال)گوتك -

 ، ترجمه حسن كامشاد، ويراسته حسن پناهنده. تهران: نشر نيسرگذشت فلسفه(، 1387مگي، براين) -

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2&select-author=author-exact
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 . تهران: طهوريدرآمدی به فلسفه( 1375نقيب زاده، مير عبدالحسين) -

 . تهران: طهوريبیستم های فلسفی سدهنگاهی به نگرش( 1387نقيب زاده، مير عبدالحسين) -

 ترجمه فريدون بازرگان، تهران: سمت، آشنايی با فلسفه آموزش و پرورش (،1389نلر، جي. اف. ) -

 های يادگیری: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 -

 های دانشجويان:فعالیت

 مطالعه هفتگي؛ از منبع و نيز منابع كمكي 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 تكميل مستمر پوشه عملكرد  -

 و تنظيم گزارش مكتوب و ارائه خالصه دو صفحه اي به هم كالسي ها فيلسوف: مطالعه اثري از يك انجام پروژه نيمسال -

 شیوه ارزيابی از آموخته ها: 

 نمره 2حضور و فعاليت در كالس  -

كه در جهت تحقق اهداف و  نپوشه عملكرد شامل مجموعه فعاليت هاي هفتگي و پروژه نيمسال و ديگر فعاليت هاي اختياري دانشجويا -

 ه، نمر 6 موضوعات درس باشد:

 نمره 12ارزيابي نهايي  -

  


