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  انم خدا هب
 مکاتب فلسفی و آراء تربیتیطرح درس 

 دانشگاه تهران علوم تربیتیه ترش -واحد 2–دوره کارشناسی 

 پیش نیاز: درس کلیات فلسفه

 مکاتب فلسفی آراء فلسفی و تربیتی فیلسوفان در اطمینان از فهم مفاهیم مربوط به فلسفه و آشنایی با : هدف کلی درس

  درسموضوعات 

 یك جلسه است( موضوعبراي هر  زمان مورد نیازدر مواردي كه ذكر نشده است، )

 آشنایی، ارزیابی تشخیصی، معرفی چارچوب درس و منابع )جلسه اول( .1

 )اگر الزم باشد مورد بحث قرار می گیرد(مقدمات ضروري بحث: 

 هاي آموختن فلسفه مهارت  .2

 فلسفه چیست؟ و كاربرد فلسفه در زندگی امروز .3

 فلسفه و انواع معرفت؛ تمایز علم و فلسفه .4

 وظایف فیلسوف؛ محتواي فلسفه .5

 ایده آلیسم و آراء تربیتی افالطون .6

 رئالیسم كالسیك و آراء تربیتی فیلسوفان رئالیست كالسیك  .7

 رئالیسم علمی/طبیعی و آراء تربیتی آن  .8

 بیعت گرایی و آراء تربیتی روسوط .9

 جلسه( 2)پراگماتیسم )عمل گرایی( و آراء تربیتی دیویی) .10

 )اگزیستانسیالیسم( فیلسوفان هستی و آراء تربیتی فلسفه هاي هستی گرا .11

 

)اهداف “ رویکردهاي تربیتی”و “ ، ارزش شناسی“معرفت شناسی”، “هستی شناسی”از مکاتب در هر یك توضیح :

 مورد بحث قرار می گیرد.آموزش و پرورش، برنامه درسی و نیز روش شناسی( 

 متناسب با موضوع جلسات و نیز براي فعالیت هاي هفتگی دانشجویان استفاده شده است.كتبی زیر از منابع   منابع:

 ترجمه فریدون بازرگان، تهران: سمتآشنايی با فلسفه آموزش و پرورش،  (،1389اف. ) نلر، جی. -

 ، ترجمه محمود پاک سرشت، تهران: انتشارات سمت مکاتب فلسفی و آرای تربیتی،(  1388گوتك، ال) -
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 از منابع زير نیز بهره گرفته  يا جهت مطالعه معرفی می شوند:  -

ترجمه فاطمه زیبا كالم و محمد تعلیم و تربیت، از فلسفه تا برنامه درسی، (. 1392كرتیس، اس. جی. )  -

 انتشارات مدرسهتهران:  دادرس،

 . تهران: طهورينگاهی به فلسفه آموزش و پرورش( 1385نقیب زاده، میر عبدالحسین) -

-  

 نی، ترجمه حسن كامشاد، ویراسته حسن پناهنده. تهران: نشر سرگذشت فلسفه(، 1387مگی، براین) -

 تشارات دانشگاه تهرانتهران: ان، درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش (1376)رونالد وودزبارو، رابین،  -

 های يادگیری:و فرصت روش

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

 هاي دانشجویان در هفته قبلارائه فعالیت -

 جلسه موضوع  بارهدرو گفتگوي آغازین طرح پرسش  -

 درباره موضوع بحث و گفتگوي دانشجویان و در صورت نیاز فعالیت كالسیو  ارائه درس -

 دانشجویان تعیین فعالیت هفتگیجمع بندي و  -

 ارائه تدریجی نتایج پروژه هاي نیمسال دانشجویان در كالس -

 نمایش فیلم متناسب با موضوع -

 های دانشجويان:فعالیت

 مطالعه هفتگی؛ از منبع و نیز منابع كمکی معرفی شده -

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

 فعالیت هفتگی متناسب با مباحث هر جلسهانجام  -

 هاي هفتگیها و فعالیتآموختهبر اساس خود تکمیل مستمر پوشه عملکرد  -

و تنظیم گزارش مکتوب و ارائه خالصه دو صفحه اي به  فیلسوفیك  درباره: مطالعه اثري انجام پروژه نیمسال -

 هم كالسی ها

 ها: شیوه ارزيابی از آموخته 

 نمره 2حضور و فعالیت در كالس  -

كه  نپوشه عملکرد شامل مجموعه فعالیت هاي هفتگی و پروژه نیمسال و دیگر فعالیت هاي اختیاري دانشجویا -

 نمره،  6 در جهت تحقق اهداف و موضوعات درس باشد:

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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 نمره 12ارزیابی نهایی  -


