
 مفاهيم اساسية في طرق التدريس

 ما هو التدرٌس ؟•

 ما الفرق بٌن التدرٌس والتعلٌم والتعلم ؟•

 ما عملٌات التدرٌس ؟•

 ما الفرق بٌن التدرٌس التقلٌدي والتدرٌس الفعال ؟•

 ما مواصفات التدرٌس الفعال ؟•

 



 ما نعني بالتعليم ؟

التعلٌم هو العملٌات التً نحتاجها لكً نحدث تغٌٌر فً •

 السلوك ٌسمى التعلم 

 التدرٌس هو توضٌح اشٌاء ٌراها المتعلم •

 وهو ٌختلف عن التدرٌس فالتعلٌم عملٌة معقدة فً الطبٌعة•

نتحدث عن تقنٌات  فانناعندما نتحدث عن التعلٌم •

 واستراتٌجٌات ووسائل لتسهٌل عملٌة التعلم

وهً قد تكون مشابهة لتقنٌات واستراتٌجٌات ووسائل •
 التدرٌس



 التعلٌم ٌمتد مع حٌاة االنسان •

عندما ٌكون طفال تتولى االسرة العملٌة عندما ٌدخل المدرسة •

تتولى المدرسة ذل عندما ٌتخرج وٌدخل مضمار الحٌاة 

 والعمل تتولى مؤسسات اخرى هذه العملٌة

 التعلم مستمرة طٌلة حٌاة االنسان -لذا فان عملٌتً التعلٌم•

بٌنما التدرٌس ٌختص بجلسة او فصل دراسً ضمن سقف •

 زمانً ومكانً محدد



وهذا ال ٌعنً اننا نستطٌع ان نفصل بٌن عملٌتً التدرٌس •

 والتعلٌم بهذه السهولة

تتداخل العملٌتان فال نكاد نفرق بٌنهما او ال نستطٌع  فاحٌانا•

 تحدٌد متى تبدأ االولى ومتى تنتهً ومتى تبدأ الثانٌة 

داخل الصف هناك عملٌة تعلٌم وفً نفس الوقت هناك عملٌة •

 تدرٌس

 واحٌانا تكون هناك عملٌة تدرٌس ولكننا ال ترى عملٌة تعلٌم•

 الفارق هو التغٌر فً السلوك•



التدرٌس هو اعطاء المتعلم التوجٌهات والتعلٌمات •

 والمعلومات او تقدٌمها له من قبل المدرس

عندما ٌتفاعل المتعلم مع هذه التوجٌهات والمعلومات وٌتعامل •

 معها بطرٌقته الخاصة ٌكون قد بدأ الدخول فً عملٌة التعلم

 عندما ٌتغٌر سلوكه نقول ان تعلما قد حدث•

تغٌٌر ثابت نسبٌا فً سلوك » لذلك ٌعرف التعلم على انه •

 »المتعلم 



 ما عمليات التدريس

 -:عملٌات التدرٌس تتركز فً •

 المدرس وكٌفٌة اعداده•

 الرسالة وكٌفٌة تنظٌمها•

 الوسائل واالستراتٌجٌات والتقنٌات المستخدمة•



 ما الفرق بين التدريس التقليدي والتدريس الفعال ؟

 



 



 ما الفرق بين التدريس التقليدي والتدريس الفعال ؟

الفرق هو نفسه الفرق بٌن المتعلم التقلٌدي والمتعلم فً القرن •

 الحادي والعشرٌن



 المتعلم في القرن الحادي والعشرين

 ٌتحرك وٌجرب•

 المتعلم مبادر•

 المتعلم ٌتنقل بٌن الخٌارات•

 العملٌات والنتاج موجه•

 الطالب ٌبنً المعنى•

المتعلم ٌستخدم التكنولوجٌا لتعزٌز •

 التعلم

 ال توجد حدود•

 المتعلم التقليدي

 ٌجلس وٌتلقى•

 المتعلم مستلم سلبً•

 التوقعات متشابهة من الجمٌع•

 النتاج موجه•

 المدرس ٌتحدث وٌخبر•

 وسائل الطالب الورقة والقلم•

 المتعلم ٌتبع التوجٌهات•



 المتعلم في القرن الحادي والعشرين

 التعلم تشاركً وعالمً•

 المتعلم ٌحل المشكالت•

 االسئلة لها االولوٌة•

 نظام مفتوح•

 ٌتغٌر باستمرار•

 ٌستقصً•

 ال توجد طرٌقة صحٌحة للحل•

 هناك اشباع آنً•

 المتعلم التقليدي

 التعلم معزول وشخصً•

 المتعلم متوافق مع ما ٌعطى له•

 االجوبة لها االولوٌة•

 نظام مغلق•

 ٌبقى النظام نفسه•

 المتعلم ٌعرف حقائق•

 هناك دائما طرٌقة صحٌحة للحل•

 ٌنتظر النتائج•










