
 )المحاضرة الحادٌة عشر(

 

 مستلزمات برنامج التعليم عن بعد :

/ المطبوعات وتشمل لكتب والمراشد والرسوم والصور والملصقات واللوحات وحزمة الواجبات التً 1

 على المتعلم أن ٌؤدٌها واالمتحانات الدورٌه والختامٌه واالستبٌانات واالحصائٌات 

/ الرادٌو وأشرطة الكاسٌت عندما تبث الماده اذاعٌا وٌسمعها الدرسون فً حلقة نقاش مع المشرف 2

 والمسؤول 

 / التلفزٌون وأشرطة الفدٌو عندما تبث الحلقه تلفزٌونٌا 3

/ التعلٌم بالمراسله وٌتطلب نظاما برٌدٌا دقٌقا فً دعم الصله بٌن المشرف والدارس على نطاق الدوله 4

 تى من دول اخرى وربما ح

 / الهاتف االعتٌادي ) االرضً ( والهاتف النقال كوسٌله اتصال بٌن المعلم والمتعلم 5

 / السٌنما المتجوله خاصه فً المناطق الرٌفٌه 6

/ االسالٌب الحدٌثه المتمثله بالحاسوب والبرٌد االلكترونً واالنترنٌت وقد اثبتت فاعلٌتها رغم ارتفاع 7

 زاتها زٌادة عدد الدرسً وتوسٌع شبكة االتصال تكلفتها إذ من ممٌ

 التعلم التعاوني :

هو نموذج تعلٌمً ٌتطلب تفاعل الطالب وحوارهم فٌما ٌتعلق بالموضوع بحٌث تعريف التعليم التعاوني : 

 ٌعلم بعضهم بعضا وأثناء هذا التفاعل تنمو لدٌهم مهارات معرفٌه واجتماعٌه اٌجابٌه 

ٌه منظمه فً مجموعات صغٌره من الطالب المتباٌنٌن فً قدراتهم، ٌنفذون مهام بٌئه تعلٌم تعريف آخر :

 تعلٌمٌه وٌنشدون المساعده من بعضهم وٌتخذون القرار باالجماع

 أهمية العتلم التعاوني :

 / تعزٌز قدرة الطالب على بناء المعرفه 1

 / اتاحة الفرصه لالفاده من اآلخرٌن وتعرف اآلراء 2

 / تعزٌز قدرة الطالب على المناقشه والنقد والرفض واالستجابه لآلخرٌن 3

 



 / بناء عالقات اجتماعٌه داعمه وصحٌه بٌن الطالب 4

 / احترام الطالب لذاته واحترام اآلخرٌن 5

 / شعور الطالب والمجموعه بتحمل المسؤولٌه 6

 / مراعاة الفروق الفردٌه بأتباع األسلوب غٌر المباشر 7

 انماط التعلم التعاوني :

(طالب غٌر 6ــ3فٌه ٌتم تقسٌم الطالب الى مجموعات كل منها ٌتكون من )/ التجمع الشبكي : 1

 متجانسٌن، وتتحدد مسؤولٌة كل منهم فً إٌضاح أو شرح جزئٌه معٌنه للطالب اآلخرٌن 

لى التعاون بٌن أعضاء وٌكون االعتماد فٌها على التعاون بٌن المجموعات، إضافه ا / جماعة البحث :2

كل مجموعه على حده، فتكون كل مجموعه مسؤوله عن عمل معٌن ٌتم توزٌعه بٌن أعضائها، وبإتمام 

 اعمال المجموعات ٌتحقق الهدف من التعاون، وبالتالً ٌتحقق التكامل فً الجهد 

موعات ٌتراوح ٌتم تنظٌم المكان بحٌث ٌجلس الطالب كل فً مواجهة اآلخر فً مج / حلقات التعلم :3

( طالب وٌتم إعطاؤهم مجموعه من التعلٌمات حول موضوع ما فً صوره 6ـ2عدد أفراد كل منها بٌن )

 ك فًمناسبه لمستوٌات نموهم ونضجهم . وٌتحدد دور الطالب فً التعاون معا ـ دون معٌن ـ والتشار

 تعرف أبعاد الموضوع والتعبٌر عما حصلوه بأي طرٌقه ٌرغبونها 

( أفراد غٌر 4ـ3حٌث ٌتم تنظٌم الطالب فً مجموعات ٌتراوح عدد أفراده بٌن )ات الصغيرة :/ الجماع4

متجانسٌن ثم ٌقترح المعلم مشكله ما، ثم ٌتابع سلوكهم االتصالً فٌما بٌنهم بهدف تنمٌة مهارات التفكٌر 

 المنطقً . وٌكون االعتماد فً التفكٌر على الخبرات السابقه وبعض المهارات 

 األنماط األربعه للتعلم التعاوني في : وتشترك

 / تقسٌم األطفال على مجموعات غٌر متجانسه 1

 / تعظٌم دور كل طالب وتعلمه على حده 2

 / تعظٌم دور تعلم المجموعه ككل وبالتالً المجموعات كلها 3

 

 

 ميزات التعلم التعاوني :



  / توفٌر الوقت والجهد للمعلم2                 / تنمٌة روح التعاون والجماعه بٌن الطالب 1

 / تنمٌة قدرة الطالب على التعلم الذاتً 4                         / جعل الطالب محور العملٌه التربوٌه3

 / تنمٌة قدرة الطالب على اتخاذ القرار5

 صعوبات تنفيذ التعلم التعاوني :

  / ضعف تأهٌل المعلم لهذا النوع من التعلم1

 / عدم قناعة بعض المعلمٌن حٌث ٌحتاج الى تهٌئه ذهنٌه وعلمه مسبقا 2

 / قلة عدد الطالب داخل الصف قد ٌحول دون التنفٌذ 3

 / حاجة هذا النوع من التعلم الى طالب متمٌزٌن لقٌادة المجموعات واعداد فقرات الموضوع وتوزٌعها 4

 و على المجموعات االخرى / قد ٌفرض أحد أفراد المجموعه رأٌه على جماعته أ5

 

 

 


