
 المحاضرة الثالثة عشر

 مجاالت استخدام الرحالت التعليمية في تدريس العلوم

تستخدم الرحالت التعلٌمٌة فً تزوٌد التالمٌذ بالخبرات الحسٌة المباشرة فعن طرٌق  -1

ة بعض المصانع ومشاهدة االالت وهً تعمل الرحالت التعلٌمٌة ٌمكن للتالمٌذ مشاهد

مثل زٌارة مشروع اسالة الماء ومعمل الزٌوت النباتٌة ... الخ , كما ان عن طرٌق 

الرحالت التعلٌمٌة دراسة النباتات والحٌوانات فً بٌئتها الطبٌعٌة والتعرف على انواع 

 الصخور وانواع الترب

ند زٌارة أحد المعامل ٌستطٌع التلمٌذ ان تساعد فً تزوٌد التالمٌذ بخبرات متكاملة. فع -2

ٌدرك النواحً المتصلة بمشروع معٌن مثل الخامات المستخدمة فً انتاج مادة معٌنة 

 واسعار الكلفة واسعار المبٌعات .... الخ

تستخدم الرحالت التعلٌمٌة كمقدمة لتدرٌس بعض الموضوعات او الوحدات الدراسٌة  -3

لتالمٌذ بزٌارة حدٌقة الحٌوانات او الحدى التنزهات فً مناهج العلوم , مثالً ٌقوم ا

 كمقدمة لدراسة وحدة عن الحٌوانات او النباتات.

تستخدم الرحالت التعلٌمٌة فً توضٌح بعض المعلومات التً ٌدرسها التالمٌذ فمثالً :  -4

عند زٌارة االماكن ٌتاح للتالمٌذ فرصة التعرف على دراسة بعض انواع النباتات 

 اكن التً ٌخزن فٌها النبات غذائه مثل الجذر او الساق او االوراق.وتوضٌح االم

تستخدم الرحالت التعلٌمٌة فً اجراء بعض التجارب, ففً بعض االحٌان ٌكون من  -5

الصعب اجراء التجارب داخل الصف لذا ٌكون من االفضل استخدام الرحالت التعلٌمٌة 

هذا النوع من التجارب اجراء بعض لمساعدة التالمٌذ على اجراء التجارب, ومن امثاله 

تجارب الصوت لبٌان ان الصدى ٌحتاج الى مسافات كبٌرة لٌحدث وكذلك اطفاء 

 الحرائق.

تستخدم الرحالت التعلٌمٌة لتلخٌص ما سبق دراسته فمثالً عند دراسة صناعة معٌنة  -6

تلفة ٌكون من االفضل القٌام بزٌارة الحد المعامل حتى ٌشاهد التالمٌذ المراحل المخ

 الالزمة لهذه الصناعة.

تستخدم الرحالت التعلٌمٌة فً تقوٌم التالمٌذ. فقد ٌقوم المعلم والتالمٌذ بزٌارة احد  -7

مجموعة من االسئلة لالجابة عنها اثناء الزٌارة وفً ضوء   االماكن واعطاء التالمٌذ

 هذه االجابات ٌمكن معرفة مدى استفادة التالمٌذ مما سبق دراسته.



رحالت التعلٌمٌة كغٌرها من الطرائق االخرى فً تحقٌق اهداف تدرٌس تستخدم ال -8

العلوم , فعن طرٌقها ٌمكن ان ٌكتسب التالمٌذ معلومات جدٌدة مثل دراسة انواع معٌنة 

من النباتات, وعن طرٌقها ٌمكن تدرٌب التالمٌذ على مهارات التفكٌر العلمً. مثل 

اسطتها ٌمكن تنمٌة المهارات العلمٌة اسباب موت بعض النباتات فً بٌئة معٌنة وبو

المناسبة مثل زراعة انواع مختلفة من النباتات او بعض المهارات العقلٌة مثل المالحظة 

والمقارنة وجمع البٌانات ثم تبوٌبها وٌمكن استخدام السفرات التعلٌمٌة لتنمٌة المٌول 

الحشرات كما العلمً مثل المٌل لدراسة العلوم وجمع بعض العٌنات او جمع بعض 

ٌمكن تنمٌة بعض االتجاهات العلمٌة مثل عدم قطف االزهار والتعاون بٌن التالمٌذ 

 وتحمل المسؤولٌة واحترام العمل الٌدوي.

 التخطيط للرحالت التعليمية

 عند التخطٌط للرحالت التعلٌمٌة ٌجب مراعات النقاط االتٌة :

 درسة ما ٌأتًقبل القٌام بالرحلة ٌتعٌن على المعلم او ادارة الم -1

اخذ موافقة االدارة والمدٌرٌة العامة للتربٌة فً المحافظة واولٌاء امور التالمٌذ  - أ

 وجهة الزٌارة

مناقشة التالمٌذ فً اهداف السفرة وتحدٌد المسؤولٌات والسلوك الواجب االلتزام به  - ب

 عند القٌام بالسفرة

موعد التقرٌبً للرجوع اعداد قائمة باالسئلة التً ٌمكن ان ٌجٌب عنها التالمٌذ وال - ت

 من السفرة

 تهٌئة وسائل النقل للتالمٌذ - ث

تحدٌد موعد بدء السفرة ومكان تجمٌع التالمٌذ والموعد التقرٌبً للرجوع من  - ج

 السفرة

االتفاق مع معلمً المواد االخرى لتوسٌع مدى االستفادة من السفرة بالنسبة  - ح

 للمواضٌع االخرى التً ٌقومون بها.

 اثناء السفرة -2

لتأكد من ان التالمٌذ ٌشاهدون االشٌاء التً سبق تحدٌدها او االماكن المراد ٌجب ا - أ

 مشاهدتها.



ٌجب االستعانة بالمرشدٌن عند زٌارة االماكن المختلفة لتوضٌح النواحً التً  - ب

 ٌشاهدها التالمٌذ.

 تشجٌع التالمٌذ على المالحظة وتوجٌه االسئلة للمرشدٌن - ت

 الماكن المختلفة فً السفرة.ٌجب مراعاة الزمن المخصص لمشاهدة ا - ث

 ان ٌكون المعلم قدوة للتالمٌذ اثناء السفرة - ج

 بعد االنتهاء من السفرة -3

 مناقشة اجابات التالمٌذ لالسئلة التً سبق تحدٌدها - أ

 كتابة تقارٌر مبسطة عن السفرة من قبل التالمٌذ - ب

 عرض العٌنات او النماذج التً قام التالمٌذ بجمعها اثناء السفرة - ت

 التً تبٌن االنشطة المختلفة التً قام بها التالمٌذ اثناء السفرةعرض الصور  - ث

 دراسة المشكالت او الصعوبات التً واجهت التالمٌذ اثناء السفرة - ج

 تقوٌم السفرة فً ضوء مدى استفادة التالمٌذ منها - ح

 توجٌه خطاب شكر للمسؤولٌن الذٌن ساهموا فً نجاح السفرة. - خ

 نواحي القصور في الرحالت التعليمية

 رغم المزاٌا المفٌدة للرحالت التعلٌمٌة فلها نواحً قصور منها :

انها قد تقطع البرنامج المدرسً المعهود للمدارس كما تقوم بها وقد تستغرق الرحلة مدة  -1

 لٌست بالقصٌرة

قد تكون تكالٌف اعدادها وتنفٌذها باهظة لٌست فً امكان المشتركٌن فٌها وبخاصة فً  -2

او التً تستغرق وقتاً طوٌالً وعلى هذا قد ال ٌتٌسر القٌام بها  الرحالت الى اماكن بعٌدة

 اال مرات قلٌلة.

تحتاج الى اعداد كثٌرة لحسن االستفادة منها, كما انها تحتاج الى اكثر من مشرف ٌكون  -3

 لدٌه روح اجتماعٌة وٌؤمن بالتعلٌم والعمل والنشاط.

 

 


