
 )المحاضرة الثانٌة عشر(

 

 هو تدابٌر مستقبلٌه تحدد لتطوٌر العملٌه التربوٌه ــ  1التخطيط التربوي : :      التخطيط للتدريس

هو معالجه عملٌه لتطوٌر العملٌه التربوٌه فً حركتها نحو المستقبل فً ضوء خطه تستند الى مجموعه ــ 2

 من المؤشرات المادٌه والبشرٌه المتاحه 

 

 ـ هو تحضٌر ذهنً وكتابً ٌضعه المعلم قبل الدرس بفتره زمنٌه كافٌه1تخطيط الدرس : 

 ـ هو تفكٌر وترتٌب مسبق للدرس ذهنٌا أو كتابٌا أو كلٌهما 2

ـ هو رسم لمعالم الطرٌق الذي ٌسلكه المعلم مع طالبه وصوال لتحقٌق أهداف محدده فً ضوء تفكٌر 3

 تأملً واع  

 شامل مسبق لتدرٌس ماده دراسٌه أو أكثر عى مدى عام دراسً كامل تصور الخطه السنويه : 

 اهمية التخطيط  للدرس :

 / تحدٌد هدف أو أهداف الدرس وتحقٌقه ٌكون نصب عٌن المعلم 1

 / تحقٌق الربط السلٌم بٌن الدرس السابق والدرس الالحق 2

 / توجٌه المعلم باستخدام األنشطه والوسائل التعلٌمٌه 3

 المعلم باستخدام طرٌقة تدرٌس أو أكثر مالئمه للدرس  / تبصٌر 4

 / تحفٌز المعلم العداد اسئله مسبقا للكشف عن مدى استٌعاب الدرس 5

 / ٌضمن التخطٌط توحٌد اجزاء الدرس للموضوع الواحد 6

 / توضٌف المصادر البشرٌه والمادٌه المتاحه 7

 

 

 



 للدرس : اسباب ودواعي التخطيط 

 / ان الدرس عملٌه علمٌه لها متخصصوها 1

 / استبعاد المواقف العشوائٌه واالرتجالٌه غٌر المخطط لها 2

 / تجنٌب المواقف المحرجه والطارئه 3

 / تحقٌق نمو فً خبرات المعلم العلمٌه والمهنٌه 4

 / ٌؤدي التخطٌط الى وضوح الرؤٌه امام المعلم 5

 / اكتشاف عٌوب المنهج أهدافا ومفردات ومحتوى 6

 / اتساع نطاق المواد الدراسٌه وتقسٌمها 7

 أنواع الخطط / التخطيط :

وٌشمل هذا الخطه السنوٌه للماده أو المواد الدراسٌه التً ٌقوم المعلم بتدرٌسها / التخطيط  بعيد المدى : 1

راسٌه على مدى السنه الدراسٌه مع مالحظة حجم مفردات أو فصول أو وحدات الماده الد وذلك بتوزٌع

الوحدات أو الفصول الدراسٌه وتوزٌعها على أشهر السنه فضال عن تحدٌد األنشطه التعلٌمٌه التً ستنفذ 

 على مدى العام والوسائل والتقنٌات التربوٌه وأسالٌب التقوٌم ... وغٌرها

ع الماده الدراسٌه على أشهر السنه الدراسٌه مع وٌتناول هذا التخطٌط توزٌ / التخطيط  متوسط المدى :2

 مالحظة بداٌة السنه الدراسٌه وفترة االمتحانات منتصف العام ونهاٌته 

وٌتضمن الخطه الٌومٌه للمعلم التً ٌقوم بإعدادها ٌومٌا لدرس أو موضوع  / التخطيط  قريب المدى :3

 معٌن ضمن الماده الدراسٌه التً ٌقوم بتدرٌسها 

 


