
 )المحاضرة العاشرة(

 تعليم الفريق 

هو اشتراك اكثر من معلم فً تدرٌس موضوع معٌن حٌث ٌتناول كل معلم جانبا منه  تعريف تعليم الفريق :

 وذلك من خالل التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم المشترك بٌن المعلمٌن المشاركٌن فً تدرٌس الموضوع

  ميزات / فؤائد تعليم الفريق :

 فائده للطالب من خالل حدٌث كل معلم بجانب خاص من جوانب الدرس ٌجٌده وٌبدع فٌه/ تحقٌق 1

 ألصغاء وتفاعلهم مع اكثر من معلم خالل الدرس ل/ تحفٌز الطالب 2

/ اذا كان الدرس ٌتطلب تقسٌم الطالب الى مجموعات صغٌره ففً هذه الحاله ٌسهل تنفٌذ متطلبات 3

 ت الدرس بتوزٌع المعلمٌن على مجموعا

 /تنافس المعلمٌن فً تقدٌم األفضل خالل الدرس للماده والطرٌقه وجلب االنتباه وإثارة االهتمام4

 / ٌساعد فً تطوٌر امكانات المعلمٌن وتحسٌن أدائهم من خالل التخطٌط المشترك للدرس وتنفٌذه وتقوٌمه 5

 :صعوبات / مآخذ تطبيق تعليم الفريق 

 م فً هذا النوع من التعلٌم / ضمان تعاون المعلمٌن فٌما بٌنه1

 / استئثار احد المعلمٌن بالدرس على حساب اآلخر 2

 / قٌام كل معلم بتقدٌم جانب من الدرس بأسلوبه الخاص قد ٌضٌع على الطالب فرصة المتابعه والفائده 3

ألفوه من خالل معلم مقارنه بالتعلٌم الذي / ربما ٌصعب على الطالب التعود على هذا النوع من التدرٌس 4

 واحد 

           التعليم المبرمج : 

هو تعلٌم فردي ٌمكن الفرد من تعلٌم نفسه بنفسه )ذاتٌا( بوساطة برنامج أو تعريف التعليم المبرمج : 

بأسلوب خاص ٌستند الى النظرٌه السلوكٌه فً علم النفس وهذا البرنامج أما أن ٌكون بشكل كتاب أو ماده 

 تعلٌمٌه  مبرمجه فً آله
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 مبادىء التعليم المبرمج :

 إن الطالب ٌعلم نفسه بنفسه / 1

 / زٌادة الحافز لدى الطالب عند قٌامه بمسؤولٌة تعلمه 2

 / ٌتعلم الطالب بسرعه اكبر عند حدوث تعزٌز فوري 3

 / ان اتقان الطالب لكل خطوه من خطوات الدرس ٌجعل النتٌجه النهائٌه محقه 4

 / إنه موقف تعلٌمً نموذجً ٌسمح بالتفاعل المستمر بٌن الطالب والبرنامج 5

 / االنخفاظ الملحوظ فً االخطاء 6

/ لكل طالب فً البرنامج سرعته الخاصه فقد ٌنهً طالب الموضوع المبرمج فً ساعه وآخر فً ساعتٌن 7

 وثالث بنصف ساعه وهكذا 

 مزايا / فوائد  التعليم المبرمج :

 ع من التعلٌم ٌحل فٌه البرنامج محل المعلم فً قٌادة الطالب وتوجٌهه/ هو نو1

 / معالجة كثرة عدد الطالب فً الصف ألن كل طالب ٌعمل بنفسه 2

 / ٌعالج التعلٌم المبرمج الفروق الفردٌه بٌن الطالب 3

 / ٌعوض عن النقص والشواغر فً عدد المعلمٌن 4

 د ) المعلم الذي ٌعمل فً المدرسه ذات المعلم الواحد (/ ٌساعد التعلٌم المبرمج المعلم المنفر5

 التعليم المصغر :

لتحدٌد المهارات التعلٌمٌه بصوره دقٌقه مع استخدام  هو مزٌج من نظام ادراكًتعريف التعليم المصغر : 

 التغذٌه الراجعه التً ٌوفرها استخدام األجهزه التقنٌه )كالفدٌو( أو التسجٌل السمعً
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 مزايا التعليم لمصغر :

 / تزوٌد المتدرب بخلفٌه نظرٌه حول المبادىء التربوٌه والنفسٌه 1

/ اطالع المتدرب على نموذج حسً الستخدام المهاره فً موقف تعلٌمً نموذجً مع تعلٌقات مسجله على 2

 االداء 

 / ٌقد تحلٌال دقٌقا لعناصر العملٌه التعلٌمٌه 3

 نٌات التربوٌه الحدٌثه / ٌوفر مجاال الستخدام التق4

 / ٌوفر الجهد وٌقلص الوقت مع اداء ناجح 5

 / ٌستند الى نتائج البحوث التربوٌه والنفسٌه 6

 / ٌفً التعلٌم المصغر بمتطلبات التعلٌم المستمر بالنسبع لتدرٌب المعلمٌن فً أثناء الخدمه 7

 عد :تعريف التعليم عن بالتعليم بالمراسله ) التعليم عن بعد (:     

/ نوع من التعلٌم المعزز بالوسائط التقنٌه المعتمده التً ٌمكن عن طرٌقها ضمان تحقٌق اتصال مزدوج 1

 بٌن مركز المؤسسه التعلٌمٌه والمتعلم ٌضمن توفٌر الماده التعلٌمٌه 

اد / هو شكل من اشكال الدراسه الذاتٌه ٌقوم بها فرٌق من المربٌن بعملٌات ارشاد الطالب وتقدٌم المو2

 التعلٌمٌه لهم ومراقبه ادائهم، وٌتم ذلك عن طرٌق وسائط ٌمكنها تغطٌة مساحات بعٌده 

/ نوع من التعلٌم ٌعمل على توصٌل الخدمه التعلٌمٌه الى الفئات التً التستطٌع الحظور الى المؤسسه 3

 والحاسوب واالنترنٌت و الصف االفتراضً  التعلٌمٌه وتستخدم فٌه الكتب االلكترونٌه واالقراص المدمجه

 : فلسفة التعليم عن بعد

 تنطلق فلسفة التعلٌم عن بعد من واقع المؤسسات التعلٌمٌه التقلٌدٌه التً تستند الى المسلمات اآلتٌه : 

 / ٌمكن لالنسان ان ٌتعلم مدى الحٌاة دون تحدٌد للعمر او المرحله الدراسٌه 1

 علم التً اكدتها الشرائع السماوٌه وحقوق االنسان / حاجة االنسان الى الت2

  / حق االنسان فً الحصول على المعرفه حتى ولو كانت بعٌده أو تجاوزها الزمن3
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 / التحول من التعلٌم الى التعلم ومن نشاط المعلم الى نشاط المتعلم 4

 وقدراته وسرعته الذاتٌه  / تكٌف المتعلم مع برنامج التعلٌم على وفق حاجاته وأهتماماته5

 / انخفاض كلفة التعلٌم عن بعد مقارنه بالتعلٌم العتٌادي 6

 / ٌساٌر التعلٌم عن بعد متطلبات التغٌرات المستقبلٌه االجتماعٌه واالقتصادٌه والثقافٌه 7

 / تحقٌق مبدأ الموساواة بٌن المتعلمٌن من خالل اتاحة فرص التعلم للجمٌع 8

 

 بعد :ميزات التعليم عن 

 / التحرر من قٌود الزمان والمكان والعمر1

 / تحوٌل التعلٌم الى تعلم ) تقٌق مبدأ تعلٌم المتعلم كٌف ٌتعلم ( 2

 / االختٌار بحسب الحاجه وتحمل المسؤولٌه ومعالجة الفروق الفردٌه 3

 / الخطو الذاتً بحٌث ٌسمح للمتعلم البدأ والتوقف بحسب الرغبه والحاجه والوقت 4

 ة تكلفة االنتاج / قل5

 / تحقٌق اكبر قدر من التعلم فً أقل زمن 6

 / ٌتوافق مع عزلة المتعلم ) اي التعلم لوحده ( 7

 


