
                                                                                      )المحاضرة االولى(
 مفهوم التدريس

عملٌه تفاعلٌه بٌن المعلم وطالبه فً غرفة الصف او قاعة المحاضرات اوالمختبر ... تتسم  التدريس /

 .باألخذ والعطاء والحوار البناء بٌنهم 

عملٌة تحدٌد السلوك الذي نرغب بتعلٌمه او اكسابه او تهٌئة الظروف التً ٌراد ان ٌنمى هذا  /التدريس 

 السلوك فً اطارها وتقدٌر درجة التحكم فً بٌئة التعلم والتعلٌم وصوال الى الهدف المنشود 

نمو الطالب عملٌة تواصل بٌن المعلم والطالب باالنتقال من حاله عقلٌه الى حاله اخرى حٌث ٌ التدريس /

  نتٌجة تفاعله فً الموقف التعلٌمً

 :الحاجة الى التدريس 

ان التدرٌس الٌمكن ان ٌتحقق بدون ان تحدث عملٌة تعلم بٌنما التعلم الٌتوقف حدوثه احٌانا على التدرٌس 

 التً تحٌط بنا دون ان ٌكون هناك معلم . .الننا الٌمكن ان نتعلم الكثٌر خالل حٌاتنا الٌومٌه والبٌئه

 وتتحدد الحاجه الى التدرٌس بعدة عوامل منا 

 /عملٌة التدرٌس عملٌه تربوٌه هادفه وترسٌخ للمبادْى والقٌم 1

 /مؤازرة الطالب وتوجٌهه نحو اكتساب المعرفه 2

 /عملٌة تشكٌل بٌئة التعلٌم والتعلم بوصفها ركٌزه اساسٌه فٌها 3

 ظٌم وتنفٌذ وتقوٌم عملٌة التعلم /تخطٌط وتن4

 / عملٌة تفاعل اجتماعً وممارسه تطبٌقه لنشاطات متنوعه 5

 / تحقٌق مخرجات تعلٌمٌه وتربوٌه 6

  / تبصٌر المعلم لما ٌنبغً ان ٌقوم به من فعالٌات داخل الصف 7

 

 

(1) 

 



                                    

                                                       :عناصر التدريس 
 ان الحدٌث عن عناصر التدرٌس ٌعنً الحدٌث عن عناصر التربٌه ، فاالدب التربوي ٌشٌر  

 : الى ان عناصر العملٌه التربوٌه هً ماٌسمى بالمثلث التربوي او مثلث العملٌه التربوٌه وهً

     / المنهج   3/ الطالب      2    / المعلم 1

 :اوال / كفايات المعلم 

 بأنها امتالك المعلومات والمهارات واالتجاهات والقدره على انجاز العمل بدقه واتقان :  تعرف الكفايه

 وفٌما ٌأتً قاآمه بالكفاٌات الالزمه للمعلم ٌمكن توضٌفها فً المجاالت اآلتٌه 

  / تبصٌر الطالب / المعلم بهذه الكفاٌات فً مرحلة االعداد للمهنه1

 / تدرٌب المعلمٌن على هذه الكفاٌات فً اثناء الخدمه2

/ تقوٌم المعلمٌن من قبل المشرف التربوي، وعندما تستخدم فً عملٌة تقوٌم أداء المعلم فً أثناء الخدمه، 3

  ٌستخدم مقٌاس ثالثً أو خماسً لتقدٌر األداء 

 :كفايات او صفات المعلم الجيد 

 / ٌهتم بقٌافته ونظافته 1

 / ٌتمتع بلٌاقه بدنٌه تؤهله لمهنة التدرٌس 2

 / ٌعمل على ان ٌكون صوته واضحا معتدال خالل الدرس 3

 / ٌحاول تشخٌص حاجات الطلبه وتلبٌتها قدر االمكان 4

 / ٌعمل على االلتزام بالوقت ومواعٌد العمل 5

 / ٌعد خطه تؤشر االٌفاء بمتطلبات الدرس 6

 لوبه قبل الدرس / ٌحدد الوسائل التعلٌمٌه المط7

 /ٌحرص على المحافظه على النظام فً المواقف االعتٌادٌه والطارئه داخل الصف 8

(2) 



 

 / ٌطلع الطلبه على اسالٌب حفظ النظام داخل الصف 9

 / ٌمهد للدرس بمقدمه تثٌر انتباه الطلبه 11

 / ٌربط الدرس الجدٌد بالدرس السابق كلما تطلب االمر ذلك 11

 الماده الدراسٌه بحٌاة الطلبه / ٌربط محتوى 12

 / ٌتمكن من تمثٌل المعلومات تمثٌال بٌانٌا 13

 التعلٌمٌه المتوافره فً المدرسه / ٌنظم سجال خاصا بالوسائل14

 / ٌجرب الوسٌله التعلٌمٌه قبل استخدامها فً الصف 15

 / ٌعمل على مراعاة الفروق الفردٌه بٌن الطلبه 16

 على مهارات حل المشكالت  / ٌدرب الطلبه17

 / ٌعزز ثقة الطالب بنفسه داخل الصف وخارجه 18

 / ٌتعامل مع الطلبه بروح انسانٌه19

 :ثانيا / الطالب 

 )) العنصر الثانً من عناصر التدرٌس ((

)  لوم فً مطبوعهاعند الحدٌث عن الطالب بشكل عام فقد حددت المنظمه العربٌه للتربٌه والثقافه والع

طالب المستقبل مجموعه من القدرات واالمكانات التً ٌنبغً ان ٌتسم بها وهً  مدرسة المستقبل(وفً محور

/ الحصول على المعرفه من اوعٌتها الحدٌثه كالحاسوب واالنترنٌت فضال عن االوعٌه التقلٌدٌه مثل 1

 المكتبات وغٌرها 

 الحٌاة وتأكٌد الرغبه فً ذلك / اكتساب مهارات التعلم الذاتً والتعلم المستمر مدى 2

/ تنمٌة التفكٌر االبداعً وسعة االفق الذي ٌمكنهم االعتماد على انفسهم فً حل ماٌتعرضهم من مشكالت 3

 وصعوبات 

 / العمل بروح الفرٌق فً اكسابهم مهارات التعاون والعمل الجماعً بمختلف مظاهره والعٌش معا 4

 ع واالسهام فً حركة الحٌاة ومواكبة نبضها واٌقاعها / المشاركه الفاعله فً انشطة المجتم5

(3) 



 

 / احترام الحرٌات الشخصٌه العامه وتعزٌز المبادره الفردٌه والجماعٌه 6

 / اتقان لغه اجنبٌه على االقل تفعٌال لالنفتاح على الثقافات واغنائها 7

 / تنمٌة رصٌده الثقافً والتكنولوجً وتعزٌز مدركاته الجمالٌه 8

 الختٌار الحر لمهنة المستقبل واالرتقاء بها / ا9

 / الحفاظ على البٌئه والعمل على وقاٌتها وصٌانتها وتحسٌنها بأستمرار11

 


