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 پیشگفتار
 

آن نظاام و کیفیات نظاام آموزشای بااه       شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان

به مهارتهاای   سازی و مجهز نمودن دانشجومعلمان. آماده کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است

 ساازمان  حرفه ای، قبل از ورود به کالس درس، اصالی تارین وظیفاه ی مراکاز تربیات معلام و

 فعالیتهاای  و برنامه هاا  شکست یا می کنند. توفیق که به انحای مختلف، معلم تربیت هایی است

 هادفهای  و باه اایاات   جامعاه  رسیدن وسیله مهمترین دیگر عبارت به کشوری هر نظام پرورشی

و  معلام  نقاش  و کاار  اهمیات  که است امر این به توجه با .تواناست.  و دانا معلم پرورش، و آموزش

 رهباری  حقیقات  . درشاود  می روشن جامعه انحطاط و شرافت پی ذلت، عزت، در آن عمیق تاثیر

 بلکاه  زنادگی  بارای  تنهاا  نه تربیت و تعلیم .است جامعه آن معلمان جامعه بدست هر آینده نسل

دارناد.   کودکاان  تربیات  در را تاثیر معلمان بیشترین و مربیان خانواده، از پس .است  هستی  برای

 معلمان از می شوند مدرسه وارد وقتی اما خود هستند، والدین تاثیر تحت پایین سنین در کودکان

اسات.   دانش آماوزان  آنان سرمشق گفتار و رفتار افکار، که بدانند باید می پذیرند. معلمان اثر خود

 معلمان یکی از عناصر کلیدی و مهم در تحول آموزشی به حساب می آیند.

جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیات معلام در تحاول نظاام آماوزش و      در این راستا بررسی 

بسیار حائز اهمیت است. کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شاده اسات. در فصال اول باه      پرورش

مفهوم شناسی آموزش و پرورش پرداخته شده است، در فصل دوم تحول نظام آموزش و پارورش  

 مورد بررسی قرار گرفته است و فصل سوم به فلسفه تعلیم و تربیت معلم اختصاص دارد.

 


