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 مباني و اصول آموزش و پرورشطرح درس 

 دانشگاه تهران علوم تربيتيه ترش –دوره کارشناسي 

 و تربيت با توجه به زمينه كاربرد آنها درك عميق مفهوم تربيت و شناخت مباني و اصول تعليم: هدف کلي درس

  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

 تعليم و تربيت به ويژه در عرصه  "اقدام"و  "تفاهم" ،"تعريف"مفاهيم  .2

 تربيت ابعاد معنايي .3

 تعاريف مختلف تربيت .4

  ضرورت و امكان تربيت .5

 ؛ انواع معرفت، مفهوم و مرزهاي علم و فلسفهمباني تربيت .6

 ؛ جايگاه علم و فلسفه در تربيتمباني تربيت .7

 مباني فلسفي تربيت .8

 اهداف تربيت .9

 هاي علمي نوينعلمي تربيت؛ زيست شناسي، روانشناسي، جامعه شناسي و رشتهمباني  .10

 اصول تربيت و نقش آن در تعليم و تربيت .11

 اصل فعاليت و كاربردهاي آن .12

 كاربرد روش فعال در تدريس .13

 اصول تربيتي معطوف تربيت شونده  .14

 اصول تربيتي معطوف تربيت كننده .15

 هاي مربوط به اصولحل تناقضكاربرد اصول در عمل و  .16

 منابع:

همچنين بر حسب موضوع به ويژه  براي فعاليت هاي هفتگي دانشجويان استفاده شده است.متناسب با موضوع جلسات و نيز كتبي زير از منابع  

 درباره مفهوم تربيت از فيلم استفاده شده است.

 . مشهد انتشارات آستان قدس رضويمباني و اصول آموزش و پرورش( 1375شكوهي، غالمحسين) -
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 انتشارات مدرسهتهران:  ترجمه فاطمه زيبا كالم و محمد دادرس،، درسي تعليم و تربيت، از فلسفه تا برنامه(. 1392كرتيس، اس. جي. ) -

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

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

، تان تا بهه امهروز )نیریهه و کهاربرد     یادگيری از دوران باس -: علم و هنر یاددهيپداگوژی( 1394)گوتيه ، موريس تارديفكلرمون  -

 ترجمه فريده مشايخ، تهران: سمت

 های یادگيری: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 -

 دانشجویان:های فعاليت

 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  -

 شفاهيتنظيم گزارش مكتوب و ارائه و  انجام پروژه نيمسال -

 شيوه ارزیابي 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 -

 نمره،  6 موضوعات درس باشد:

  نمره 12 الي 10ارزيابي نهايي -


