
 المحاضرة الثالثة ()

 تصنيف التقنيات التربوية

 -لقد وضعت عدة تصنٌفات للتقنٌات التربوٌة وفقاً لمعاٌٌر معٌنة وكما ٌلً:

 حسب طرٌقة الحصول علٌها : مواد جاهزة او مواد مصنعة -1

 حسب امكانٌة عرضها وتشمل االمكانٌات على انها -2

 تعرض بواسطة اجهزة ضوئٌة كاالفالم والشرائح -

 ال تعرض بواسطة االجهزة الضوئٌة كالمجسمات والصور والمصورات -

 حسب مخاطبتها للحواس وتشمل التصنٌفات التالٌة : -3

 سمعٌة : كالرموز اللفظٌة والرادٌو واالذاعة والتسجٌالت الصوتٌة -

 المجسماتبصرٌة كاالفالم الثابتة والصور المتحركة والشرائح و -

 بصرٌة كاالفالم الناطقة وبرامج التلفزٌون والفٌدٌو –سمعٌة  -

حسب الخبرات التً تهٌؤها التقنٌات التعلٌمٌة وهذا ما مخروط الخبرة الذي اشار الٌه  -4

 ادجاردٌل

 

التعلم 
 بالكلمات

رموز مجردة 
 للواقع

, معادالت , كتابٌة , خطابة 
 محاضرة

التعلٌم عن طرٌق االدوات السمعٌة 
 والبصرٌة 

 صور, عٌنات , مجسمات , مصورات 

 فانوس سحري, تلفزٌون , رادٌو , افالم , اشرطة 

 الخبرات المباشرة الهادفة

 اتصال مباشر للواقع

 خدمات تجرٌبٌة, جوالت استطالعٌة , رحالت, مقابالت, زٌارات 



 

 نسب اكتساب الخبرة

 % من الخبرات المتعلمة33البصر ٌساهم بنسبة 

 مة% من الخبرات المتعل11السمع ٌساهم بنسبة 

 % من الخبرات المتعلمة3,5الشم ٌساهم بنسبة 

 % من الخبرات المكتسبة1,5اللمس ٌساهم بنسبة 

 االحتفاظ بالخبرة ) التذكر(

 ٌتذكر الفرد 

 % مما قرأه فً كتاب1

 % مما سمعه من االخرٌن2

 % مما شاهده بعٌنه3

 % مما سمعه وشاهده5

 % مما رواه او حدث به االخرٌن7

 وٌتحدث به اثناء العمل او اداء اي مهارة معٌنة% مما ٌقوله 9

 فوائد التقنيات التربوية للمعلم والمتعلم

 للوسائل التعلٌمٌة فوائد جمة ٌجنٌها كل من المعلم والمتعلم وفٌما ٌلً بعض هذه الفوائد:

 تنمً فً المتعلم حب االستطالع وترغبه فً التعلم -1
 تشوق المتعلم وتذكً نشاطه -2
 الحواس وامكانات االستفادة منهاتوسٌع مجال  -3

 تقوي العالقة بٌن المعلم والمتعلم -4

 تساعد على معالجة مشاكل النطق عند بعض المتعلمٌن كالتأتأه وغٌرها. -5

 توفر الوقت لكل من المعلم والمتعلم -6

 تٌسر وتسهل عملٌة التعلم والتعلٌم -7

 تساعد على ربط الموضوعات بالواقع والتطبٌق -3

 المسافة والزمنتنقل الخبرات وتختصر  -9

 تقوي الشعور بأهمٌة المعلومات والمعارف التً اكتسبها وبالتالً الى تعزٌزها -11

 تحرر من التقلٌدٌة والرتابة والشعور بالملل -11

 تنقذ المعلم من بعض مواطن القصور فً التدرٌس والمادة -12

 تؤكد شخصٌة المتعلم وتقضً على خجله -13



المعارف الجدٌدة فً حل مشكلة بواسطة تعمٌم تقوي روح التأمل فً المتعلم واستنباط  -14

 الخبرات السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


