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 فلسفه تدریس تفکر محورمهارت 
 ور در جمع دبیران ارجمند فلسفهـبه بهانه حض

 فه آموزش و پرورش استان اصفهانـگروه فلس

 1389بهمن ماه  16-حامد صفایی پور                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با رویکرد پیشنهادی:  ی بحثنکته هامهمترین 

 : در اهمیت مهارت تدریس تفکر محور -1

 

  شکننده اندشکل می گیرند، در شرایط جدید و پیچیده  تفکر جدا از فرایندعقایدی که. 

 ی ماز دست یک انسان کارایی خود را در ساختن شخصیت در نتیجه تبدیل می شوند و  تعصبیا به  هعقاید فهم نشد

 می ریزند و در نتیجه به رشد قوه قضاوت نمی انجامند.  فرو تردیددهند و یا با کوچکترین 

  عقل در عمل(. در آن جامعه استفعالیت آزاد عقل رشد یک جامعه وابسته به( 

  عقل در نظر( ن جامعه است. آدر فعالیت عقل آزاد رشد یک جامعه وابسته به( 

  د.را فراهم آورزمینه بررسی مطالب که به بهترین نحو  کندمطرح پرسش هایی مهمترین زحمت معلم این است که 

  مطالب به نمایش می گذارد. تفهیم معلم کسی است که هنر خویش را در یاددادن و 

  ست. آنها  ا -کتساب منفعلو نه ا -اکتشاف فعال مفاهیمو تجربه شرط مهم فهم 

 

 در محیط کالس  عوامل بستر ساز تدریس تفکر محور -2

 

 فهرست اجمالی مطالب:

 

 مقدمه:

 سخنی درباره عنوان بحث، تدریس فلسفه و چالش های فرا رو

 

 محور های بحث:

 مهارت تدریس .1

 مهارت تدریس تفکر محور .2

 مهارت تدریس تفکر محور فلسفه .3

 فعلی فلسفه دبیرستان مهارت تدریس تفکر محور کتاب های .4

 
 

 العلم کالتفکر 

 هیچ علمی همپای تفکر نیست

علی )درود خدا بر او(  امام   
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 محیط کالس و درس 

  را برای گفتگوی تعاملی و دو سویه تغییر دهید! چیدمان کالس 

  بچه ها آماده سازید! کار گروهی فضا را برای 

  !در کالس قدم بزنید 

  ببخشید و از آن در تدریس استفاده کنید!  زندگیبه محیط 

 

  موضوع درس 

  مسئلهرا به عنوان یک درس موضوع(problem)  سئوالو نه(Question)  !مطرح کنید 

  ماده دانه ریزی کنید! آرسش برای بچه ها بکاوید!، زمین را با پرا تاریخ مسئله 

 !نپرسید!  پرسشهای جهت دار، دست خود را رو نکنید! کسی نداند شما چه نظری دارید 

  گفتگو برمبنای حقایقهدایت کنید، را مشترک بحث بر مبنای حقایق ! 

 را برجسته کنیدهای محوری  پرسش.  

 

 روش تدریس: 

  مهمترین مهارت شماست.هدایت بحث و یادگیری 

  را تجربه کنید! تدریس اکتشافی روش 

  !از وارد شدن به گرمای بحث نهراسید 

 باشد! یادگیریمساوی با  کاری کنید یاددهی  

 درست کرد. « یادآور»برای برخی مطالب حفظ شده می توان ! اما هیچ مطلبی حفظی نیست 

  کنید!  خالصهو طبقه بندی مهمترین دستاوردها را 

 ... 

 

 !شرایط مربی، تنها چند پرسش 

 

 آیا درباره هر موضوعی می توان تفکر دانش آموزان را برانگیخت! 

  نقش فکرانگیز داشته باشید؟در هر موضوعی آیا شما می توانید 

 د!؟موزش داآدائما در حال تغییرو متفاوت به دانش اموزانی روشهای ثابت را با محتوای ثابت یا می توان آ 

 ... 

 

  موزش تفکر محور آبرخی راهکارهای پیشنهادی در 

 

 سخنرانی دانش آموزی 

  !امتحان یک دقیقه ای 

  !نقش بازی کردن 
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  تحلیلی و خالق های آزمون 

  کنفرانس های گروهی 

  و رقابتیامتحان های گروهی 

 

 علوم انسانی متوسطه فلسفه مهارت تدریس تفکر محور کتاب ها فعلی  -3

 

  پرسش های اساسی 

 مالزمات تدریس عمومی فلسفه چیست؟( یاددانی است؟!به کدام معنا ه : فلسفمحتوا( 

 زاعی سطح تفکر انت و جنسیت ،مسائل فراکیرانو  زندگیبا به معنای متافیزیک تناسب فلسفه  : فراگیر

 ... ؟!انفراگیر

  ( ؟!)مدرسه، خانواده، کنکور و ....زمینه ها 

 چیست؟ عمومبه تدریس فلسفه مالزمات  :روش ها 

 

ی براادهایی پیشنه( برای ارائه یادگیری فعال فلسفه)-«چگونه فیلسوف شویم؟»پیشنهادهای نایکل وابرتن در کتاب استفاده از 

 (تدریس فعال فلسفه)-«تربیت کنیم؟ چگونه فیاسوف»این پرسش که 

 

 ....فراگیرانخواندن فعال برای  .1

  در فلسفه نمی توانیم از فلسفه ورزی اجتناب کنیم! مطالعه فلسفه با خواندن یک شعر چه فرقی دارد؟ 

  گفتگو کنندکتاب متن و بچه را تشویق کنید تا با ! 

  :پرسش همدالنه(منظور نویسنده چیست؟پرسش کنید( 

  !می کوش به هر ورق که خوانی، تا معنی آن تمام دانی 

  :پرسش نقادانه(آیا نویسنده درست می گوید؟ پرسش کنید( 

 را به فراگیران یاد دهید. ( چشم چشم دو ابرو! ) نگاه اجمالی به متن چگونگی 

 آنها را از بچه ها بپرسید!  !در جزئیات غرق نشوید 

  و آنها را پر رنگ کنید! به دنبال نشانه ها بگردید 

 ( !از بلندخوانی همگانی اشعار و عبارات مهم غفلت نکنید)!سمفونی کالسی 

 را از دست ندهید!  افعال گفتاری واژه ها 

  مطرح کنید. تکالیف فکری را به عنوان های فکری  زمایشآو مثال 

  ید ... تشویق کنکلمات کلیدی و جداسازی عبارات ، اهاستدالل ، توجه به یادداشت برداری فعالآنها را به 

 .... 

 

 ....فراگیرانگوش دادن فعال برای  .2

  با چه روشی؟ پیش مطالعهبه تشویق فراگیران ، 
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 .. جلسه آینده درباره این موضوع صحبت می کنیم که.  

  به این سئوال پاسخ بدهد که .... در ادامه امیدوارم کسی از شما 

  کردن شاخک ها()حساس بدهید! درسی  یمنوبه بچه ها 

  هادی بحثپرسش های مهارت  طرح 

 

 ....فراگیرانمباحثه فعال برای  .3

 تدریس مباحثه ای! 

  شما یک فیلسوف زنده اید!(به بچه ها معرفی کنید خود مباحثهشیوه فلسفه را در(! 

  ؟ چگونه باید گامی به عقب برداریم ،چگونگی بررسی مسلمات 

  !دلیل تو خوب است! اما محکم نیست 

  پرسش های گروهی و نمره مشترک 

  ترتیب دهید! مناظره 

 )بچه ها! نقد، نفی نیست! )اخالق انتقادی را تمرین کنید 

  به اتمام نرسانید! یک جلسه پس همه بحث را در 

  کنید!رداری بفیلممی توانید  ! دادگاه کالسیبرگزاری 

  گفتگوی سهروردی و ابن سینا! مثال ، میان شخصیت های داستانی خیالیگفتگو 

 صحبت کنید! مختصر 

  و سپس تحلیل کنید!  تشویقپرسش را 

 

 فراگیراننوشتن فعال برای  .4

  

  !موانع نگارشی فراگیران را از سر راه بردارید 

 بچه ها یک چیزی درباره مطالب جلسه قبل، برای من بنویسید! برداشت نویسی : 

  حتی با یک شکلک! شما به برداشت ها، پاسخ 

  موزش و پرورش ما/ آدر  نگارش آکادمیک جای خالیHow to write a assay?  

  تمرین های نگارشی و تکالیف فکری 

  و فرار به ابهام  روشن نویسیبه دعوت 

 
 

 ارزیابی فعالی داشته باشید .5

 

  منبع بازآزمون های/Open Sources 

 تحلیلی -آزمون های ترکیبی 

  برای آزمون!استفاده از سئواالت خود دانش آموزان 

 پیش از امتحان!  ،هاگفتن پرسش 
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 منتها در امتحان باید جواب را نقد کنند! دادن جواب ها پیش از امتحان ! 

  !فرصتی است برای استنباط از میان دانسته ها! امتحان بازجویی نیست 

 

 )فلسفه اسالمی(: کتاب فلسفه پیش دانشگاهی ردباره انتقادیمالحظات 

 همگانی به صورت ما چگونه چنین درسی را ندانسته است.  ندیشمند اسالمی فلسفه را دانش همگانیهیچ ا

 نیم؟ می کو چرا این کار را  تدریس کنیم؟

  ن سخن گفته اند، سطح عمومی دارد؟ عرفان چطور؟ آآیا فلسفه به معنایی که فالسفه اسالمی از 

  ؟  پاسخ من: همسویی عقل چیستپیش دانشگاهی مسئله اساسی و محور اصلی کتاب آشنایی با فلسفه اسالمی

 فلسفی و ایمان دینی در گستره تاریخ تفکر فلسفی اندیشمندان مسلمان )از فارابی تا طباطبایی( 

  سازیم؟  شاخص و مستدلمی در سطح عمودر فرایند تدریس را چگونه این مسئله 

  باشد؟ چرا فلسفه اخالق  )متافیزیک(معنای هستی شناسی موضوع کتاب درسی فلسفه درباید چرا اساس، از،  

 هنر و یا تاریخ نباشد؟ 

 .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موالنا جالل الدین رومی

 

 انتغادهای ساظنده شما هستم!رات و ذمشطاق ن
yahoo.comsafaeipour@ 

 

 متشکرم

بود  زـشاخ و برگ نخل گرچه سب  

سود  با فساد بیخ سبزی نیست   

 

ز و بیخ هست ـدارد برگ سبنور   

کند صدبرگ دستبیرونعاقبت   
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