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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املقدمة:
الذي يتيح إمكانية هائلة يف احلصول وجي ظراً للتقدم العلمي والتكنولاإلنسانية تطورًا كبرياً يف وقتنا املعاصر ن شهدت  

لعلمية والتكنولوجية فلم تعد مضامينه احد كبري ابلتغريات إىل  والتعليم مبعناه الشامل أتثر .على املعرفة بشىت الوسائل
شــــهد اليوم انفًاراً علمياً ندراســــية بعيد  ع  هذه التطورات  بل أصــــب نا  وأســــاليبه و رقه وما يتصــــل به م  مناه 

ائمة على التفاعل املباشـــــــر ب  املعلم أيخذ أشـــــــكاًد متعدد   وأل تعد اتقاي التقليدية يف عمليات التعلم والتعليم الق
 داث  رائق ووســـائل جديد   ك  تبد م  اســـ   ولذا كان دكافة  واملتعلم قادر  على متابعة ما جيري يف فروع املعرفة

 املتعلم م  استيعاب هذه املعرفة اجلديد  وفهمها والتعامل معها م  منظور خمتلف.

تعلم  الكبار الرتبية احلديثة  وأن امل أن تعليم الكبار قد أصبح ميداانً مهماً م  ميادي إىل  تشري الكثري م  الددئلو  
 .يف التعليم لتًديدات املستقبليةأهم اهم يف مركز 

وملا كان  افهم بشـــكل أفضـــل وحتقيق أهدهم ئد املعلم  على تطوير أداويعد التدريب م  أهم اتســـاليب الس تســـاع 
 ر جناحاصـعنتنه أهم  ؛تعليم الكباراملهتمة ب م كل املؤسـسـاتأما يشـكل أولوية وحتد ً  رأتهيل املعلم  يف تعليم الكبا

  "اخلصاااائص واملفاهيم – رتدريب معلمي تعليم الكبا" :عداد هذه احلقيبة التدريبية  فقد مت إعملية تعليم الكبار
 لتساعدهم على القيام بدورهم بوعي ومهار  وعلى حنو متميز.

النًاح والتوفيق لكم  -ه وتعاىل ســــب ان -وأن حيقق هللا   خالل فرت  هذا الربانم تعاً ام  ىن أن تقضــــوا وقتاً أ أخرياً   
  وهللا املوفق.  الكبار تعليم عاأليف 
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 الصفحة العنوان
 :مقدمات احلقيبة

 3 مقدمة 
 4  الفهرس 
 5 دليل الربانم  التدرييب 
 6 املنهاج 
 7 املدرب  إرشادات 

 :اليوم األول
 8 املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار 
  9 للربانم اجللسة اتوىل: املدخل 
  18 معلم الكبار؟اجللسة الثانية: م  هو 

 :لثانياليوم ا
 23 اخلصائص النفسية وادجتماعية للكبار 
 24 اجللسة اتوىل: خصائص الكبار 
 38 اجللسة الثانية: كيف يتعلم الكبار 

 :لثالثاليوم ا
  50 هووسائل تعليم الكبار رق 
 51 اجللسة اتوىل:  رق التدريس 
 70 املساعد  التعليمية اجللسة الثانية: الوسائل 

 :احلقيبة مالحق
 78 بطاقات التقييم 
 84 ثرائيةاإلو  علميةالواد امل 
  120 املراجعقائمة 
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  دليل الربنامج التدريبي
 

 اخلصائص واملفاهيم -تدريب معلمي تعليم الكبار: سم الربانم ا 
 

  اهلدف العام للربانم:  

واملفاهيم كبار وفق اتســـــــس عليم التالالزمة ل هاراتاملو  فاهيمرك  املاكســـــــاب املشـــــــإ
 العلمية والعملية.

 

 يف هناية الربانم  يتوقع م  املتدرب أن:اتهداف التفصيلية: 
 .املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار حيدد .1

 .تعليم الكبارالكفا ت اتساسية ملعلم إىل  يتعرف .2
 .الكبار للطالبجتماعية اخلصائص النفسية وادإىل  يتعرف .3

 .نظرية تعليم الكبارإىل  يتعرف .4
 .مبهار  ة مساعد يتعليمووسائل  رق  يستخدم .5

  املستهدف م  الربانم: 

 .هومعلمات معلمو تعليم الكبار
  
 

  ( ساعة تدريبية.12) ( ساعات يومياً مبًموع4)   بواقعأ م( 3): مد  الربانم 
 تنفيذ الربانم مستخدمة يف  تقنيات ووسائل:  

 رميوت() حمرك شرائح 7 السبور  + السبور  الورقية 4 احلقيبة التدريبية  1
 أقالم فلوماسرت ملونة 8   الورقيةر ورق مقوى للسبو  5 جهاز حاسب آيل 2
 A4أوراق  9 أشر ة دصقة 6 بروجكرت() جهاز عرض 3
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 منهاج احلقيبة

 

 
 
 
 

 

 

 

 اليوم عنوان الوحدة اجللسة عنوان اجللسة صفحة الزمن
 

 املفاهيم اتساسية  اتوىل املدخل للربانم  9 ساعتان
 لتعليم الكبار

 اتول
 الثانية م  هو معلم الكبار؟ 18 ساعتان

 

اخلصائص النفسية  اتوىل خصائص الكبار 24 ساعتان
 وادجتماعية للكبار

 الثاين
 الثانية ؟كيف يتعلم الكبار 38 ساعتان

 

  رق  اتوىل  رق التدريس 51 ساعتان
 هووسائل تعليم الكبار

 الثالث
 الثانية املساعد  التعليمية الوسائل 70 ساعتان

 

ساعة 12  اجملموع  
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 :إرشادات املدربني
 أخس املدربة: /أخي املدرب

التدريبية تكم اخرب فيه قدموا تالذي أنمل أن  يسعدان أن تكونوا م  ضم  فريق التدريب يف هذا الربانم 
 :التالية إلرشاداتادلتزام اب على حتقيق اتهداف املرجو  أنمل منكم بنًاح و يز  وحرصاً 

 لربانم .اواد الع على حمتو ت احلقيبة قبل بداية   اإلعداد اجليد للربانم .1
 اصط اب احلقيبة التدريبية ومواد التدريب املساعد يف التدريب. .2
لتأكد م  توفر مجيع بفرت  زمنية د تقل ع  نصف ساعة ل اليوم التدرييب احلضور قبل بدء .3

  .للتدريبالالزمة  املساعد ملواد ابجتهيز مكان التدريب املستلزمات و 
 استقبال املتدرب  بكل حيوية ومحاس قبل البدء ابلتدريب. .4
 و قائد لكل جمموعة. ( أشخاص وتعي  مقرر أ4-5) توزيع املتدرب  على جمموعات م  .5
 .ملطلوبةاتنشطة اوإعطاء تعليمات واض ة بشأن  كل جلسة تدريبيةتوضيح أهداف   .6
 . ريبيةيف كل جلسة تديف املناقشات والتدريبات ابلتناوب إشراك املتدرب   .7
 التقيد خبطة تنفيذ اجللسة.  .8
 ادلتزام بزم  التدريب. .9

 . ابلقاعة التقييمقاذج اإلشراف على تطبيق .10
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كباراملفاهيم األساسية لتعليم ال

2
من معلم الكبار؟

1
املدخل للربنامج

باربرنامج تدريب معلمي تعليم الك

اليوم

1
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 األول :اليوم
 األوىل :اجللسة

 املدخل للربنامج عنوان اجللسة:
 :حماور اجللسة

 التوقعات 1
 التعارف 2
 القبليادختبار  3
 توزيع املهام + اإلرشادات 4
 املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار 5

 :أهداف اجللسة
 توقعات املشارك إىل  التعرف 1
 أبهداف الربانم  وحمتو تهالتعريف  2
 التعارف ب  املشارك  3
 املفاهيم اتساسية لتعليم الكبارإىل  التعرف 4

 ساعتان :املدة الزمنية للجلسة
 :اإلجراءات التدريبية

 الزم  ابلدقيقة اإلجراءات  م
 5 ( فردي1-1) نشاي 1
 10 تعليق املدرب على توقعات املشارك  2
 25 التعارف أساليب تطبيق( 1-2) نشاي 3
 20 رديف -ادختبار القبلي والبعدي ( 1-3) نشاي 4
 20 ( 1-4) توزيع املهام 5
 10 ( 1-5) اإلرشادات 6
 30 ( ورشة عمل 1-6) نشاي 7

 120 اجملموع
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 دقائق 5            ( فردي:1-1) نشاط 
 

 الربنامج التدريبي؟ما توقعاتك من 

  



 

م2017 -هـ 9143  خلصائص واملفاهيما -تدريب معلمي تعليم الكبار                         11   

 

 

 
 
 

 
 

 :ما يلي هدقيقة ويوضح في( 15) ملد  د تزيد ع  اً خمتصر  اً املدرب عرض يقدم
 ؟أم د الربانم  يستهدف التوقعات  وهل توقعات املشارك  يف بداية الربانم إىل  التعرفأمهية  .1
  .الالئ ة التنفيذية لنظام تعليم الكبار وحمو اتمية أهداف حمو اتمية الوارد  يفإىل  التعرف .2
 .التدرييب لربانم يف االعناوي  الرئيسة واتهداف عرض  .3

 أهداف حمو األمية

 العلوم الدينية. وتزويدهم مبا حيتاجون إليه يف حياهتم م  الدارس حب هللا وتقواه يف قلوب تعميق  .1
 اتساسية للقراء  والكتابة واحلساب.إكساب دارسي برام  حمو اتمية املهارات  .2
هم وأسرهم  واملشاركة يف النهوض تزويد دارسي برام  حمو اتمية ابملعلومات وادجتاهات الس  كنهم م  تطوير أنفس .3

 مبًتمعهم والقيام بواجباهتم.
ملواصلة تعليمهم يف املراحل  ليم العام؛إاتحة الفرصة للذي  أهنوا املرحلة اتساسية م  حمو اتمية أو املتسرب  م  التع .4

 الدراسية اتخرى.
 توفري البيئة املناسبة دستمرار الكبار يف التعلم. .5
 صادية.تنظيم برام  ثقافية متنوعة للكبار تليب احتياجاهتم الثقافية وادجتماعية وادقت .6
 .حليا ى اتوفري فرص التعليم والتدريب املستمر للكبار بفئاهتم كافة التعليمية والعمرية مد .7

 فاهيماخلصائص وامل -اتساسية لتعليم الكبار م: املفاهياتولاليوم 
 :املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار.إىل  أن يتعرف املشارك اهلدف 

 اجللسة اتوىل: املدخل للربانم .  عناوي  اجللسات
 اجللسة الثانية: م  معلم الكبار؟ 

 وادجتماعية للكباراخلصائص النفسية : لثايناليوم ا
 الكبار جتماعية للطالبائص النفسية واداخلصإىل  املشارك يتعرفأن  :اهلدف. 

 اجللسة اتوىل: خصائص الكبار  عناوي  اجللسات
 ؟اجللسة الثانية: كيف يتعلم الكبار 

 هووسائل  رق تعليم الكبار لثالث:اليوم ا
 املساعد  مبهار  رق التدريس والوسائل  أن يطبق املشارك: اهلدف.  

 اجللسة اتوىل:  رق التدريس  عناوي  اجللسات
  اجللسة الثانية: الوسائل املساعد 

هحمتوياتو الربنامجأهداف   
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 دقيقة 25         أساليب التعارف :( تطبيقي1-2) نشاط     

على عهم وتشـــً  وكســـر احلواجز العالقاتالتعارف ب  املشـــارك  يف بداية الربانم  التدرييب على بناء  تســـاعد  رق 
 :  وفيما يلي بعض أساليب التعارفمع زمالئهم التعليم /دندماج يف أنشطة التدريبا

  
 
 

  

 أسلوب املقابلة مع زميلك يف القاعة: )*(
 جمموعات ثنائية.إىل  . يف البداية يقسم املتدربني1

 زميله من خالل:إىل  . يطلب من كل مشارك أن يتعرف2

 له.مكان اإلجازة املفضل -
 املفضل، وملاذا؟كتابه -
 .أمور يتقنها ةأفضل ثالث-
 .أمجل مكان زاره يف حياته-

 .مبا د يزيد ع  دقيقة واحد () .اسم زميله وأهم إجاابته :املشاركني. كل مشارك يقدم ابلنيابة عن زميله وأمام 3 
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  دقيقة 20            فردي(القبلي )االختبار  :نشاط( 1-3) 

 

 

 أختي املعلمةأخي املعلم / 

 لى:إتعرف الإلى  يهدف هذا االختبار  

 .ريبيالتدالبرنامج بداية قبل ، املعلمة من معارف ومفاهيم ومهارات في مجال تعليم الكبار /املعلمما يتوافر لدى 

 

 

 مهمة: تعليمات

 قرأ السؤال بدقة واختر اإلجابة الصحيحة.ا. 1

 . لكل سؤال إجابة واحدة فقط.2

 فظ بالنموذج بداخل حقيبتك.تاالنتهاء من اإلجابة في االختبار القبلي اح. بعد 3

 الثالث قبل انتهاء البرنامج التدريبي.التدريبي  من اليومإعادة االختبار في آخر ساعة . سيتم 4

 .فقط دقيقة 20وهي املحددة له الزمنية  اختبار املدةال يتجاوز كل . 5

 على السؤال. ستخدم قلم الرصاص عند اإلجابةا. 6

 16) يتكون االختبار من قسمين في كل قسم. 7
ا
 32) االختبار  فقرات، مجموع ( سؤاال

ا
 .( سؤاال

 .(80-79) الصفحات التالية:يوجد االختبار القبلي والبعدي في الحقيبة التدريبية في . 8
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  (1-4 ) دقيقة 20                 املهام:توزيع 

 

املدرب يف بداية  (املهام داخل القاعة التدريبيةتوزيع ) هذا النشــــــــــاييســــــــــاعد 
  .ب  املشارك  واملهام توزيع اتدوار القاعة م  خاللوضبط  إدار التدريب على 

 

 

 

 

 

  

 م املسؤولية املهام األمساء
( 5-4) م اجملموعات ابلتس             او  بوا  تقس                

 1 تقسيم اجملموعات متدربني يف كل جمموعة.

 مهامه:كل جمموعة ترشح رئيساً هلا،  
 الو ت والنظام(.) ضبط اجملموعة -
 حتفيز أعضاء اجملموعة على املشاركة. -
 .توزي  التكاليف املطلوبة بشكل متساو   -

ـــيـــس  ـــيــــــار رئ اخـــت
 2 اجملموعة

 

 اختيار مسؤول / مسؤولة للقاعة، مهامه:
 ب.توفري األجهزة واألدوات الالزمة للتدري -
 بداية اجللسات.التحضري للحضور م   -
 التنسيق م  املدرب يف تنفيذ اجللسات. -
 للمدرب. مومالحظاهتاملشاركني نقل انطباعات  -

اختيار مســـــــــــؤول 
 القاعة

3 

 لتو يت، مهامه:لاختيار مسؤول  
 لراحة(.بداية وهناية اجللسات وا) مراعاة ضبط الو ت -

 إعطاء إشارات تنبيه للمدرب. -
 استخدام وسيلة مناسبة للتنبيه. -

اختيار مســـــــــــؤول 
 4 التوقيت
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  (1-5إرشادات ) دقائق 10              :املتدربني 
 

 ت قيق اهلدف م  التدريبل الربانم  مع املتدرب  على التفاعل اإلجيايب اإلرشادات التالية تساعد
 بشكل أفضل.

 

 أخي املتدرب أنمل منك قراء  اإلرشادات التالية:   

 
 1 احلقيبة التدريبية معك  وال الربانم  التدرييب.تزام بوجود لاد 

 2 اد الع على احلقيبة التدريبية واإلعداد اجليد للًلسات.

 3 وجودك املبكر يف الربانم  يعكس رغبتك يف التعلم.

 4 .للربانم  التدرييب الفعالة وتبادل اخلربات هدف أساساملشاركة  

 5 م هبا.الربانم  فساه م  مصادر اخلربات يف اً كل منا لديه خرب  تعترب مصدر 

 6 الربانم  منك وإليك وحن  نسعد مبشاركاتك اإلجيابية والبناء .

 7  .لتدريبيةداخل القاعة اأو وضعها على الصامت( ) اإلغالق التام تجهز  اجلوال

 8 املدرب.إىل  املالحظات وادقرتاحات ميك  تقدميها 

 9 .حهوجنا الربانم  الربانم  بدقة يساعد على تطويرم التعبئة لنموذج تقيي

 10 . يضم  عدم فقداهنااملمارسة العملية املستمر  للمهارات املكتسبة يف الربانم  التدرييب
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 دقيقة 30               عمل: ورشة( 1-6) نشاط 
 
 

 : والس  ثل هذا النشاييف البطاقات املرفقة  أقر ا

 الكبار.أمهية يف تعليم  تمسميات ذا :أ() بطاقةال -
 .كل مسمى  : مفاهيمب() بطاقةالو  -

 :ابلتعاون مع أفراد جمموعتك 

 جملموعة.حسب رقم اوذلك أ( ) البطاقةسًل املسميات اخلاصة مبًموعتك يف  .1

املفهوم ل الب ث ع  ذلك م  خالو  أ() ما ب  ادسم يف البطاقةمث قم ابلربط الص يح . 2
 ب(.) البطاقة يفاملناسب له 

  .حملدد م  املدربالوقت احسب  ملشارك أمام اقدم املفاهيم اخلاصة مبًموعتك مث . 3

 أ() البطاقة
 يف تعليم الكبار األساسية املسميات تاجملموعا

مدارس تعليم الكبار  مدارس تعليم الكبار التعلم مدى احليا  الطالب (1) 
 املتوسطة

 برانم  جمتمع بال أمية قسم تعليم الكبار إدار / احلي املتعلم الدارس (2) 

مدارس تعليم الكبار  محالت التوعية وحمو اتمية حمو اتمية اتمي (3) 
 الثانوية

كياانت تعليم  الكبري (4) 
 الكبار

مدارس تعليم الكبار  املهارات احلياتية
 ادبتدائية
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 ب() البطاقة

 

اإلداريـــــة و إلشراف على العمليات التعليمية اباجلهـــــة املعنيـــــة 
علقــة هبــا الشــــــــــؤون املت مجيعلتعليم الكبــار وقيــادهتــا ومتــابعــة 

 ت التعليمإبدارا

ـــــذكور أو اإلانث مبـــــدارس تعليم الكبـــــار مبراحل  هـــــا الثالثامللت ق م  ال
 ادبتدائية واملتوسطة والثانوية

برام  و   تشــــــــــمل تعليم الكبار ادبتدائي واملتوســــــــــط والثانوي
رام  يف هذا احلي املتعلم وما يســـتًد م  ب) التعلم مدى احليا 

ية للتوعية اجملال( وبرانم  جمتمع بال أمية  واحلمالت الصــــــــــيف
 وحمو اتمية

لتعليمي برانم  ينفــذ يف اتحيــاء الس تتســــــــــم ابملســــــــــتوى ادقتصــــــــــــادي وا
ة واملهارات ياتياملنخفض  هبدف تزويد قا ين احلي م  اجلنســ  ابملهارات احل
اعي والتوعوي املهنية الس تؤهلهم للرفع م  مســـــتواهم ادقتصـــــادي وادجتم

 وحتقق هلم ادستدامة الالزمة للعيش بكرامة يف جمتمعاهتم
ســطة والثانوية تشــمل مجيع مراحل تعليم الكبار ادبتدائية واملتو 

 التابعة لوزار  التعليم
ويتســـم   دهو ن وجاتمي يف مكاإىل  برانم  تعليمي حملو اتمية اتجبدية يصـــل

عية اتمي حنو ادلت اق ابملرونة واجلاذبية مع توفري احلوافز الالزمة لز د  داف
 ابلربانم 

ســـــنة وثالثة أشـــــهر فما   عشـــــر  إحدىكل شـــــخص بله عمره 
ســـــــية الس فوق م  الذكور واإلانث ود ميتلك املهارات اتســـــــا

 ب كنه م  القراء  والكتابة واحلسا

إعــداد فصــــــــــول  محالت انتقــائيــة مركز  تقــام يف اتمــاك  الس د ميك  فيهــا
لك ملد  مناسبة وذ  منا ق سك  البدو الرحل  واملنا ق النائية :منتظمة مثل

 لت قيق حمو اتمية
د  ويشــمل ذلك كل م   م  الذكور واإلانث ابلهكل شــخص 

يمي ى تعلأو م  لديه مســــــــــتو   ميتلك مهارات القراء  والكتابة
  مراحل أو م  خترج م  وثقايف د يؤهله لل صـــول على وةيفة

دريبيــة لتنميــة تــادلت ــاق بربام  تعليميــة أو إىل  التعليم وحيتــاج
تطلبـــات ذاتـــه أو تطوير مهـــاراتـــه يف إ ـــار حـــاجـــات اجملتمع وم

 التنمية

املشتمل على   االتعليم الذي يقدم م  خالل كياانت تعليم الكبار أو خارجه
لرمسية وغري اابســــــــتخدام فرص وقنوات التعلم   التعلم املســــــــتمر مدى احليا 
  املســـــــتمر م  أجل تعزيز التطوير والت ســـــــ  الرمسية  وال حيا  اإلنســـــــان

 للمعارف واملهارات الالزمة للعمل وحتقيق الذات

ســـاســـية للقراء  ( م  املهارات اتوإانثً  اً ذكور )  ك  الدارســـ 
 ميف ميكنهمستوى تعليمي وثقاإىل  للوصول  والكتابة واحلساب

 ياتهحوتسيري أمور  اإلسالميبتعاليم الدي   اإلملامم  

ى التفاعل مع جمموعة م  املعارف واخلربات والقيم الس تســـــــــــاعد الكبري عل
ارهتا والتعبري عنها وجتعله قادرًا على معرفة ذاته وإد  الذي يعيش فيه هجمتمع

 نًاحوالتكيف اإلجيايب  بطريقة تؤّهله لتدبري متطلبات حياته ب
ه ثالث بكيان تربوي يتم التعليم فيه  وتكون مد  الدراســـــــــــة 

الصــــــــف  هاد شــــــــنح الشهاد  ادبتدائية املعادلة ل ُ و ســــــــنوات 
 السادس ادبتدائي يف التعليم العام

نح و ُ   نواتســـــكيان تربوي يتم التعليم فيه  وتكون مد  الدراســـــة به ثالث 
رصـــــة ملواصـــــلة شـــــهاد  اجتياز املرحلة املتوســـــطة  للطالب الذي  فاتتهم الف

 تعليمهم يف مدارس التعليم العام
ه ثالث بكيان تربوي يتم التعليم فيه  وتكون مد  الدراســـــــــــة 

طالب الذي  لثانوية  للشــــهاد  اجتياز املرحلة انح   و ُ ســــنوات
 العام فاتتهم الفرصة ملواصلة تعليمهم يف مدارس التعليم

املدى ود تزيد مدهتا  امللت ق م  الذكور أو اإلانث بربام  حمو اتمية قصري 
لكتابة واحلسابللقراء  وا اتساسيةسي  وليس لديه املهارات راع  عام د  
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 األول :اليوم
 الثانية :اجللسة

 ؟من معلم الكبار عنوان اجللسة:
 :حماور اجللسة

 مفهوم تعليم الكبار. 1
 كفا ت معلم الكبار. 2
 واجبات ومهام معلم الكبار وقائد مدرسة تعليم الكبار. 3
 وأهم الصفات الالزمة. مدرابً معايري اختيار املعلم  4

 :أهداف اجللسة
 .مفهوم تعليم الكبارإىل  التعرف 1
 .علم الكباراتساسية ملكفا ت الإىل  التعرف 2
 .واجبات ومهام معلم الكبارإىل  التعرف 3
 .مدرابً معايري اختيار املعلم إىل  التعرف 4

 ساعتان :املدة الزمنية للجلسة
 :اإلجراءات التدريبية

 الزم  ابلدقيقة اإلجراءات  م
 15 ورشة عمل( 1-7) نشاي 1
 15 عرض املدرب واملناقشة 2
 35 ( ورشة عمل1-8) نشاي 3
 15 عرض املدرب واملناقشة 4
 25 ( عرض املدرب1-9) نشاي 5
 15 ناقشةامل 6

 120 اجملموع



 

م2017 -هـ 9143  خلصائص واملفاهيما -تدريب معلمي تعليم الكبار                         19   

 
 
 

 دقيقة 15                :ورشة عمل( 1-7) نشاط 
  

 :معلم الكبار
عريف يف ماد  ختصـــصـــه وهو املتابع هو الشـــخص املؤهل أتهياًل معرفياً ومهارً  وتربوً   املتمك  م  اجلانب امل

الة  ولديه القدر  على ديد فيها  ولديه مهارات واجتاهات التدريس الفعال ومهارات ادتصــــــــــال الفعجلكل 
ديه القدر  على التفاعل مع للم الكبري أو التعليم والتوجيه واإلرشـــــــــــاد م  خالل الفهم الكامل لطبيعة املتع

 الكبري. 
 ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:  

 الكبار؟تعليم م الكفا ت الالزمة ملعلم أهما  
 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

   ويكون قــادرًا علىاملعلمجمموعــة م  املعــارف واملهــارات وادجتــاهــات الس ينبغي أن ميتلكهــا : أبهنــاتعرف الكفــايــة 
 .العمل يف وإتقانتطبيقها بفاعلية 

 

 الكفا ت م
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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 دقيقة 35                عمل: ورشة( 1-8) نشاط 
 ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

 تعليم الكبار. واجبات ومهام معلم بعض إىل  .تعرف1
 يوجد مهام وواجبات أخرى؟برأيكم هل . 2
 .يم الكبارمهام أخرى ترى اجملموعة أهنا مهمة ومتعلقة مبعلم تعل. كل جمموعة تقدم 3

 قرأها بعناية:افيما يلي واجبات ومهام معلم تعليم الكبار، 

 اسية.متطلبات حتقيق أهداف املواد الدر  والقيام بكل كاماًل تدريس النصاب املقرر م  احلصص   .1
 للو  .دنتماء وا والودء للملكتعمل على تنمية ادعتزاز ابلدي   الس واتنشطةاملشاركة يف الربام   .2
 الراجعة هلم. وتقدمي التغذيةمتابعة أعمال الطالب  .3
 س البنات(.ر داخاص مب) التقيد ابملناوبة اليومية .4
 متابعة انتظام الطالب أثناء احلصة الدراسية. .5
 تطويرها م  واقع تطبيقها.واقرتاح ما يراه مناسباً ل  دراسية والكتب املقرر  وتقوميهااخلطط الاملناه  و دراسة  .6
انتظام الدراســة وجدية العمل وحتقيق البيئة  لتعليمية واإلدارية يف كل ما م  شــأنه حتقيقاالتعاون مع املشــرف  الرتبوي  واهليئة  .7

 احملفز  للتعلم.
 املشاركة يف اجملالس واللًان. .8
 مليدان الرتبوي.ااملستًدات يف إىل  التعرفو   الذاتية ورفع الكفا ت علمياً ومهنياً وتربو ً  التنمية .9

تســربه م  خالل املالحظة إىل  ؤديتاكتشــاف اجلوانب الصــ ية وادجتماعية والنفســية املعيقة لتقدم الطالب دراســياً أو الس .10
 .واإلرشادجلنة التوجيه إىل  الصفية ورفعها

 ملختصة ابلوزار  هبا.ااملالحظات حول املقررات الدراسية وبرام  تعليم الكبار وتزويد اإلدار  دراسة وإبداء .11
 إدخال وتدقيق مهارات ودرجات الطالب يف برانم  نور..12

 

 مبعلم تعليم الكبار: تتعلقمهام أخرى 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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 دقيقة 25               :عرض ومناقشة( 1-9) نشاط     

 أن خيضعجيب  املعلماختيار (  و الطالب) لنقل اخلربات للمتدرب مدرب وميسر م  أدوار املعلم  أنه  أوالً:
 :ل املثالمنها على سبي  الشهاد  العلمية(إىل  ابإلضافة) القبولمعايري جملموعة م  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

رب 
املد

ار 
ختي

ري ا
معاي

امل/ 
م 

عل

الرغبة

التواصل اجليد

الذكاء 

اإلدراك

ذاتهالرغبة يف تغيري

احلماس

لالقدر  على الت لي

الوعي الذايت

الرضا

اخلرب 
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 :ملدربا صفاتأهم ثانيًا:   

 نها:عندما سئل عشرات املدرب  ع  أهم صفات املدرب الفعال  ذكروا صفات كثري  م  

*() النسبة الرتتيب الصفات  
%60 3 حس  املظهر  

%40 5 املرونة  
%60 3 ادهتمام ابآلخري   

%50 4 ادستعداد  
%60 3 مهارات ادتصال  

%40 5 التنويع  
%60 3 اتدب وحس  اخللق  

%75 2 اتمانة  
%85 1 التفرغ  
%60 3 اإلبداع  

%60 3 القدر  على اإلقناع  
%60 3 ادستماع  

%50 4 النظام  
%40 5 القدر  على التقييم  
%30 6 حساسية املشاعر  

%75 2 احلماس  
 :مالحظة  

  اً على هي اتكثر تصويت  حيث النسبة اتأي نسبة الذي  ذكروا كل صفة ( يف اجلدول:%) املئوية النسبةتعين. 
  ومهار ً وسلوكيًا. ملستهدف  معرفياً اأوجه الشبه ب  املعلم واملدرب أهنما يتعامالن مع الكبار ويقومان بتطوير قدرات 
 تطوير.إىل  لصفات الس حتتاجاإىل  التعرف وم  مثدرجات لكل صفة م  الصفات السابقة   10م   كل معلم يقّيم نفسه 
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كباراخلصائص النفسية واالجتماعية لل

2
كيف يتعلم الكبار؟

1
خصائص الكبار

باربرنامج تدريب معلمي تعليم الك

اليوم

2
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 الثاني :اليوم
 األوىل :اجللسة

 خصائص الكبار عنوان اجللسة:
 :حماور اجللسة

 ة لتعليم الكباراملبادئ الرئيس 1
 الكبار الطالبخصائص  2
 كطالب  التعامل مع الكبار 3
 كيف حتفز الكبار؟ 4

 :أهداف اجللسة
 .املبادئ الرئيسة لتعليم الكبارإىل  التعرف 1
 .الكبارالطالب خصائص إىل  التعرف 2
 . الابً بوصفهم لتعامل مع سلوكيات الكبار ف  اإىل  التعرف 3
 . رق حتفيز الكبارإىل  التعرف 4

 ساعتان :املدة الزمنية للجلسة
 :اإلجراءات التدريبية

 الزم  ابلدقيقة اإلجراءات  م
 15 عمل ورشة( 2-1) نشاي 1
 15 عرض املدرب واملناقشة 2
 15 واملناقشة فردي (2-2) نشاي 3
 15 ( اخلصائص النفسية للكبار2-3) نشر  4
 15 ورشة عمل (2-4) نشاي 5
 15 أهم خصائص الكبار (2-5) نشر  6
 15 ( ورشة عمل2-6) نشاي 7
 15 ورشة عمل (2-7) نشاي 8

 120 اجملموع
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 يقةدق 15                 ورشة عمل( 2-1) نشاط 
 

 ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:
واقرتاح  يف املبادئ اتخرى فكراملبدأ اتول  إىل  التعرفوبعد   لتعليم الكبار ةفيما يلي املبادئ الرئيســـــــــــ

 يف عملية التدريس؟منها  كل مبدأتوةيف  ل احللول أفضل
 املبدأ األول:

اتســــــــــر   و تمور املتعّلقـة ابلعمـل  االكبـار جيلبون جتربـة احليـا  واملعرفـة لبيئـة التعلم. هـذه اخلرب  واملعرفـة تتضــــــــــم  
واملعلومات اجلديد  مع املعرفة  الفعاليات اجملتمعية والظروف. يتعّلم البالغون بشــــــــكل أفضــــــــل عندما يربطون املعرفةو 

 واملعلومات واخلربات املكتسبة سابقًا.

 :اإلجابة املقرتحة() كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟
   ب  زمالئهمم الس ميلكوهنا مسبقاً رباهتخو ونقل معارفهم آرائهم  لسماعتوفري فرص للمتعلم . 
  أو املعارف السابقة. اتتعليمية حتتوي على استخدام اخلرب تصميم أنشطة 
  اآلن وما يعرفونه مسبقًا.: أوجه الشبه وادختالف ب  ما يتعلمونه إىلالتعرف 
 

 املبدأ الثاني: 

 .التعليم الذايت وذايت التوجيهإىل  الكبار مييلون

 ف هذا املبدأ يف التدريس؟ يتوظميكن كيف 

1. 

2. 

3. 
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 املبدأ الثالث:

 وأســــــــئلتهم معارفهمو  ممعتقداهتو  ارهبمن يتم اعتبار جتأإىل  ةجحرتام. وهم حبايتمّتع البالغون بفخر ابلنفس والرغبة ابد
 هنا مهمة.أب

 كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟

1. 

2. 

3. 
 

 

شـــكلة معّينة والذي ميّكنهم على يريد الكبار تعليماً عملياً وموجهاً حنو هدف مع   ومتم وراً حول ماملبدأ الرابع: 
 التغلب على حتد ت احليا .

 كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟ 

1. 

2. 

3. 
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 يرغب البالغون يف احلصول على الرأي حول تقدمهم يف تعلم شيء جديد.املبدأ اخلامس: 

 كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟

1. 

2. 

3 . 
 

 

 املبدأ السادس:

 لدى البالغ  تفضيالت للطريقة الس يتعلمون هبا: 

 يفضل التعلم ع   ريق املمارسة. :شخص حركي -
 املراقبة والنظر.شخص بصري: يفضل التعلم م  خالل  -
 التعلم ع   ريق ادستماع.يفضل  :شخص مسعي -

 كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟ 

1. 

2. 

3. 
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  :املبدأ السابع

 خالل التعاون واملعاملة ابملثل. الكبار يتعلمون بشكل أفضل م 

 كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟ 

1. 

2. 

3. 
 

 

 املبدأ الثامن: 

تطلعات والطموحات هي: الو اتكثر شــــــــــيوعاً    خالل جمموعة واســــــــــعة م  العواملالتعلم ميتشــــــــــًع الكبار على 
امللل أو اخلوف(  )   حالةاهلروب مو الرغبة أو املصــــل ة الداخلية  و التوقعات املفروضــــة م  اخلارج  و الشــــخصــــية  

 لنمو والتقدم وخدمة اآلخري .وا

 كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟ 

1. 

2. 

3. 
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 يقةدق 15                 :فردي( 2-2) نشاط 

 

  :أعد ترتيب اجلمل التالية :املطلوب  فيما يلي مبادئ يف تعليم الكبار
 .يتعلم ،أفضل ،عرب ،املمارسة ،الكبار 1
  
 .أبنه ،يتعلم ،ما يشعرون ،الكبار ،ضرور  ،هلم 2
  
 .حيتاج ،أساليب ،إىل، ومتنوعة ،الكبار ،متعددة 3
  
 .ارالكب ،عندما ،بطريقة ،يشاركون ،يستطي  ،التعلم ،حبيوية ،أفضل ،ويتفاعلون 4
  

حل  ،خرباهتم ،ممهاراهت ،ألهنم ،أسلوب ،يظهرونو  ،الفائقة ،يناسب ،يريدون ،الكبار ،توظيف 5
 .السابقة ،املشكالت

  
 

 .من ،يريدون ،فعالية الربانمج ،املشاركة ،الكبار ،وجهة نظرهم ،وتقييم مدى ،يف تو عات 6

  
 

 .موارد التعلم ،الذ  يفهم ،وال يعتقد ،يعد ،يف تعليم الكبار ،من أغىن ،أنه الوحيد ،املتدرب ،املدرب 7
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 دقيقة 15    للكبار وعالقتها بعملية التعلموالفسيولوجية اخلصائص النفسية ( 2-3) نشرة
أو  الس تتميز هبا نفعاليةوادجمموعة املهارات واملطالب اجلســـــــمية والعقلية هي والفســـــــيولوجية اخلصـــــــائص النفســـــــية 

 ر بتغريات  لكباراومرحلة  .تتصــــــف هباخصــــــائص وصــــــفات  لكل مرحلةف تقتضــــــيها مرحلة معينة م  مراحل النمو 
  يزها ع  غريها م  مراحل احليا . وفسيولوجية نفسية 

الطرق الس تتناســـب معهم  تســـاعدان يف اختيار اتســـاليب و والفســـيولوجية خصـــائص الكبار النفســـية إىل  التعرفن إ
 والس م  أمهها:

  الدوافع: :أوالً 

 إليها أو أبمهيتها العادية أو املعنوية القو  الذاتية الس حترك سلوك الفرد وتوجهه لت قيق غاية معينة يشعر ابحلاجة هيو 
  .النفسية( ابلنسبة له)

  ثانيًا: القلق:

  شيء د يستطيع حتديده حتديدًا دقيقاً   مهو خربٌ  انفعالّيٌة غري سارٍّ  يعاين منها الفرد عندما يشعر خبوٍف أو هتديٍد و
شـعور الفرد بوجود خطٍر يهّدده  وهذا  نّه حالٌة نفسّيٌة تظهر على شكل توّتٍر بشكٍل مستمرٍّ نتيًةأبكما يُعّرف القلق 

 .له يف الواقع دد وجو ُمتخّياًل و يكون اخلطر قد يكون موجوداً فعاًل أ

  ثالثًا: الذات:

يف احليا   ثل وجهتهومي  داخلهانعكاس لكل ما ب وهأو   م  خالل تصوراته وخرباته نفسهمفهوم يكونه الفرد ع   هوو 
هبا  هي نتاج اخلربات الس مير  ذات اإلنســـان ومهاراته  وقدراتهأي  ثل نظر  اإلنســـان ع  نفســـه  و موحاته وقدراته 

 اإلنســــــــانيتفاوت تقدير  ك  ولذلضــــــــاً أي وتتأثريف غريها  تؤثر  و نتيًة لعالقة الفرد ابجملتمع والبيئة تشــــــــكل تلقائياً وت
 لذاته.
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  : الذاكرة:رابعاً 

ما تقدم اإلنســان يف العمر فهنه وكل هلا أتثري عكســي على عملية التعلم لديه و   التغيريات الفســيولوجية لسنســانوهي 
 يتذكر اخلربات السابقة أكثر م  تذكره للخربات احلديثة.

  اخلربة: :خامساً 

أن لديهم خربات  الكبار ونا املتعلم  الس يتميز هبن اخلرب  الوافر إيف تعليم الكبار هو اخلرب   حيث  العامل اتســــــــــاس
 تلفة.خموأن اخلربات لديهم قد نظمت أبشكال  أنواعاً خمتلفة م  اخلربات أكثر م  الصغار و 

 

 ري اجلسمي:التغ سادسًا:

  وم  أهم التغيريات الس هلا تتميز كل مرحلة عمرية بظهور تغريات جســمية متدرجة تعلى أو تســفل ابلنســبة للكبار
 أتثري مباشر على قدرات الكبري هي تلك الس هلا أثر مباشر على عملية التعلم.

 والبصر. س السمعلسنسان  وبصفة خاصة على حاس فة عامة على احلواس اخلمسالتعلم تعتمد بصعملية إن 

منة عشــر  مث تبدأ تدرجيياً ســ  الثاالبة للشــخص يف كون يف أقصــى درجات الفاعلية يف اتداء ابلنســ اســة الســمع: تف
 يف مرحلة الشيخوخة. اأدىن درجاهتإىل  صلحىت ت

بدأ سـ  اتربع   مث تالرجيي حىت ر التدسـ  الثانية عشـر   مث تبدأ يف ادحندااللنمو حىت وحاسـة اإلبصـار: تسـتمر يف ا
د ذلك  وهذا ادحندار التدرجيي سـتمر مبعدل أقل يف ادحندار بعسـ  اخلامسـة واخلمسـ   وتالدار حىت بعدها يف ادحن

ثلما كان صـــغرياً أو أثناء دراســـته مأنه يعين عدم قدر  الكبري على التفاعل مع العملية التعليمية ببصـــره  د شـــكأيضـــًا 
 اتولية يف املرحلة اتولية يف املدرسة.

  تعليم الكبار م  حيث اســتخدام عند التخطيط لربام مهماً وهذا التغيري اجلســمي الذي يطرأ على الكبار ميثل عاماًل 
 سمية لعملية التعلم.اهتم اجليل واتماك  الس ميك  أن تعوض ما أصاهبم م  قصور يف إمكانالطرق والوسائ
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 دقيقة 15                عمل:ورشة  (2-4) نشاط
 

 ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:
 لية:التساؤدت التا ع ك يف اإلجابة ءساعد زمال( 2-3) ك للنشر  السابقةءتقرا ضوء على
 

 دوافع للكبار م  أجل مواصلة تعليمهم؟تستطيع أن تؤثر يف كيف .  1
 
 :التالية عند الكبار املفاهيم ريتغيكيف تستطيع .  2

 مستقل د يقبل هبذا الدورالتعليم هتم الصغار واملراهق   وأن الكبري له مكانه ودور انض  و  عملية. 
 لراشـــد والناضـــ  واملســـتقل لكبري وهو اعملية التعلم هي عالقة اعتماد املتعلم ابملعلم  وهذا ينكره ا

 .يف نظر نفسه
  التعلم إىل  نه يف حاجةأب يعرتفلديه نظامه اخلاص م  اتفكار واملعتقدات  وحينما املتعلم الكبري

 . فهن هذا يتضم  ادعرتاف بوجود خطأ ما يف نظامه اخلاص احلايل
 

معلم تعليم بوصــــــــــفــك  لـكذ  تتم مراعـالـذاتـه م  أهم الـدوافع للتعلم  كيف الكبري يعــّد تقــدير املتعلم . 3
 كبار؟لل

 لنسيان؟على التذكر واإلقالل م  االكبري املتعلم تساعد الس طرق الساليب و ما ات. 4

 يف تعليمهم؟ الكبري م   كيف توةف تراكم خربات املتعللديه رصيد كبري م  اخلرباتاملتعلم الكبري . 5

 

 

 

 

 

 تلميح: 

لطـالـب يف التعلم "إن املعلم الـذي يعلّمم دون أن حيـاول إثر  رغبـة ا
 .يكون كم  يطرق على حديد ابرد"
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 دقيقة 15:          الكبار املتعلمنيأهم خصائص  (2-5) علمية نشرة
  

ار بداف  الكبري بربامج تعليم الكب املتعلميلتحق  ←
 .لتحقيق احتياجاته وإشباع رغباته منه

ك  ا  ريًا م      ا ي  ك  ون داف    امل  ت  ع  ل  م ال  ك  ب  ري م  ن  ←
 االلتح      اج بربامج تعليم الكب      ار الرغب      ة يف

 احلصول على عمل أو مرتب أفضل.
تعليم  الكبري الفائدة من برامج املتعلميستعجل  ←

 الكبار.
ملرونة ال يقبل التغيري بسهولة كما يتصف بقلة ا ←

 يف التفكري.
 ال ك ب ري ذو خ ربات ك ا رية   ت ل ف يفامل ت ع ل م  ←

 حجمها وعمقها عن خربات الصغار.
ياة الكبار يفض   لون االس   تش   هاد لرباهتم يف احل ←

 أثناء العملية التعليمية.
كن الكبار يتعلمون األش             ياء اجلديدة ال  م ←

 ربطها لرباهتم السابقة.
الكب      ار ال يقبلون أفك      ار وخربات ا خرين  ←

 بسهولة.
يتص  ف بعا الكبار بض  عف الاقة يف النف ،  ←

 بعضهم ا خر ابحلساسية الشديدة.ويتصف 
كاريًا م      ا كوف الكب      ار من االمتح      اانت  ←

 ونتائجها.
 يتأثر الكبار أببسط مظاهر التقدير. ←

ري الكب املتعلم  د يكون النج اا ال ذ  حيقق ه  ←
مس      تو ت إىل  س      بباً يف اس      تمراره و موحه

 أفضل.
ص             عوب   ة يف التعبري عن بعا الكب   ار جي   د  ←

 أفكارهم.
بش  كل أحس  ن عندما يكون الكبار يتعلمون  ←

 هلم بعا التحكم يف بيئة التعلم.
الكبار ملون عند اجللوس بش            كل س            ل   ←

 لفرتات  ويلة.
الكب   ار يش             عرون ع   ادة ابإلره   اج والتع   ب  ←

 وخصوصاً أثناء الدراسة.
 يتعلم الكبار ابلتطبيق واملشاركة. ←
 و ت أ ول من الص    غارإىل  الكبار حيتاجون ←

 الكتساب اخلربات اجلديدة.
ا يقب    ل الكب    ار أن يع    املوا كم    ا لو ك    انو  ال ←

 صغاراً.
الكب   ار يتعلمون بس             هول   ة األش             ي   اء ال   ←

 تفيدهم.
املتعلم الكبري ش              دي  د التمس                 ب  ادئ  ه  ←

 واالعتزاز بعاداته وتقاليده.
ولي     ات والتزام    ات ؤ املتعلم الكبري ذو مس              ←

 معيشية وعائلية واجتماعية.
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 دقيقة 15                   ورشة عمل: :(2-6) نشاط 

 
 لتعاون مع أفراد جمموعتك: اب

يف  همتساعدل مع الكبار و تتعامكيف ميك  أن    خصائص املتعلم  الكبار( 2-5) قراء  النشر  السابقة على ضوءو 
 احلادت التالية؟

شـــــــعور ابلعزلة إذا كان قد وف والغالباً ما ينتاب الكبار عند دخول املكان املخصـــــــص للتعليم بعض اخل :(1) احلالة
 واملدرسة. ابملعلماسة وعالقته ترك حًر  الدراسة منذ فرت  بعيد   وهذا الشعور أييت م  تذكر الكبري ملرحلة الدر 

 واملدرسة. واملعلمدحظ: ارتباي مشاعر الكبري ب  حًر  الدراسة  ←
 ؟ما احلل املقرتح

 

 

 

 

لة  ظرًا دختالف الظروف الوةيفيــةنالكبــار يف بــدايــة العمليــة التعليميــة  املتعلم تقــل عمليــة التعــاون ب   :(2) احلا
 وادجتماعية وادقتصادية بينهم.

 يف البداية ضعيفة. املتعلم  الكبارعملية التعاون ب  أن دحظ:  ←
 ؟ما احلل املقرتح
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اته ووضــــعه الوةيفي أو ذلك على عالق اخلوف م  الرؤســــاء أو احلديث ع  ةروف العمل  حىت د يؤثر (:3) احلالة
 ادجتماعي.

 الت دث ع  ةروف العمل.أن الكبار د يفضلون دحظ:  ←
 ؟ما احلل املقرتح

 

 

 

 

 

ض ومواجهة اآلخري  خوفًا م  التقدمي والعر  :اهلروب م  املشـــــــــــاركة يف العملية التعليمية بفاعلية مثل :(4) احلالة
 راته على مواجهة اآلخري .عرض أفكار تقليدية أو غري مقبولة تضعه يف مواجهة مع اآلخري  أو عدم الثقة يف قد

 .ية التعليمية كالتقدمي والعرضملدحظ: ضعف التفاعل مع الع ←
 ؟ما احلل املقرتح
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 دقيقة 15:                  ورشة عمل (2-7) نشاط
             ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

  مـــوع مــــ  جممنهـــا ســــؤال  ينــــدرج حتـــت كـــل  كبـــريهبــــا املـــتعلم اليفكـــر الـــس ســــئلة جمموعـــة مـــ  اتأمامـــك
 ؟ الواض ة صور  ذهنية حمفز  للكبارإجاابهتا تشكل اتسئلة الفرعية و 

  ــــة  أهــــم اتســــئلةإىل  تتعــــرفحــــاول أن ــــدور يف أالفرعي ــــس ت ــــيس الطــــالبهــــان ذال   حســــب كــــل ســــؤال رئ
 على زمالئك املشارك  يف القاعة.بعرضها  قممث 

 

 .اتهداف والغا تيريدون معرفة:  5 اآلخرون؟ همؤ زمالم  هم يريدون أن يعرفوا:  1
1-1  5-1  
1-2  5-2  
1-3  5-3  
1-4  5-4  

   

 .مدى تقبل اآلخري  هلميريدون معرفة:  6 اه.وحمتو  التعليممستوى يريدون أن يعرفوا:  2
2-1  6-1  
2-2  6-2  
2-3  6-3  

   

 .م فيهمدى أمهية التعليم هلم ومكاهنيريدون معرفة:  7 ماذا يتوقع منهم؟يريدون أن يعرفوا:  3
3-1  7-1  
3-2  7-2  
3-3  7-3  
3-4  7-4  

   

   .املعلم معهم يريدون أن يعرفوا:  ريقة 4
4-1    
4-2    
4-3    

   

 تلميح: 

ق شــــكل صــــ يح حيقــــب عنهــــا تكمــــ  يف أن اإلجابــــة الــــس يفكــــر هبــــا املــــتعلم الكبـــري أمهيـــة اتســــئلة
 لى التعلم.ع اقتهم و محاسهم  ز د  وثنيًا: كسب ثقة الكبار بوصفك معلمًا  أوًد:   لك
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 ؟الكباراملتعلمني كيف حتفز 

 
 

أوجد شعورًا باحلاجة هلذا املوضوع وأعلن أهدافك بوضوح

اجعل أمثلتك ومعلوماتك واقعية

امدح وشجع وكافئ وقدر

أوجد روح التنافس السليم

كن متحمسًا ملوضوع التدريس

أعط احلضور فرصة املشاركة

تواصل مع احلضور باهتمام وتواضع
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 الثاني :اليوم
 الثانية :اجللسة

 كيف يتعلم الكبار؟ عنوان اجللسة:
 :حماور اجللسة

 اتحدث(.-لرتكيزا -ويلادنطباع ات-التأثري-املمارسة -ادستعداد) :ةقوان  التعلم الست 1
 .العمليون-لنظريونا-ملتأملونا-اءالنشط :الطالباتقاي اتربعة م   2
 A B C D أقاي مقياس هريم : 3
 املتعلم .ف  التعامل مع  4
 تقومي مهار  ادستماع. 5

 :أهداف اجللسة
 قاذج التعليم.إىل  أن يتعرف املتدرب 1
 وكيفية تفعيلها. ةقوان  التعلم الستإىل  أن يتعرف املتدرب 2
 .الطالبم   اتربعةاتقاي إىل  أن يتعرف املتدربون 3
 .الطالبفنون التعامل مع إىل  أن يتعرف املتدرب 4

 ساعتان :املدة الزمنية للجلسة
 :اإلجراءات التدريبية

 الزم  ابلدقيقة اإلجراءات  م
 20 ( ورشة عمل2-8) نشاي 1
 20 ورشة عمل (2-9) نشاي 2
 20 قوذج هريم  الرابعي (2-10) نشر  3
 25 ورشة عمل (2-11) نشاي 4
 25 ورشة عمل (2-12) نشاي 5
 10 تقومي ذايت (2-13) نشاي 6

 120 اجملموع
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 دقيقة 20              :ورشة عمل( 2-8) نشاط 

 جمموعتك:  أفرادمع  ابلتعاون

 تها يف جمال تعليم الكبار؟الس ترى مناسبالطرق  أهماذكر لكل قانون م  قوان  التعلم   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

قانون االستعداد للتعلم( 1)

ه اخللفيـة الضـرورية يتعلم الكبري بشكل أفضل إذا كان لديـه ادسـتعداد للـتعلم  وأن يكـون لديـ
.وادجتاهات والقيم اإلجيابية  أي أن يكون مت مساً للتعلم

:أهم الطرق

قانون املمارسة( 2)

ل أفضـل  فالعقـل اندرًا اتشياء الس يتم ممارستها وتكرارها هـي الـس غالبـاً مـا يـتم تعلمهـا بشـك
.ما حيفظ ويقيم ويطبق املفاهيم اجلديد  بعد استعراضها ملر  واحد  فقط

:أهم الطرق
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قانون التأثري( 3)

رتبط بشـعور مـبه  يبىن هذا القانون على مشاعر املتـدرب   فـالتعلم يكـون أقـوى حينمـا يـ
. أو سار  وتضعف قيمة التعلم حينما يرتبط بشعور غري سار

:أهم الطرق

قانون االنطباع األويل( 4)

.فال بد للمعلم أن يكون مؤثرًا ويقوم بعمله بطريقة ص ي ة م  البداية

:أهم الطرق
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قانون األحدث( 6)

ضـت مـد   ويلـة علـى اتشياء الس يتم تعلمها أخرياً سيتم تذكرها جيدًا  والعكس ص يح  فكلما م
يــد  يف اجللســة  ميكــ  تــذكر معلومــات جد: تعلـم اتشــياء فمــ  الصــعب تــذكرها  فعلــى ســبيل املثــال

.لك  د ميك  تذكر معلومات جلسة اتسبوع املاضي

:أهم الطرق

قانون الرتكيز( 5)

ــ وى مــ  التعلــيم حينمــا تكــون اخلــرب  التعليميــة واضــ ة أو مثــري   فــهن الــتعلم ســيكون أق
اء الواقعيـة عـ  الروتيين والـذي يبعـث علـى امللـل  وأن الطـالب يتعلمـون أكثـر مـ  اتشـي

ويتقبــل الــتعلم مــ  يســتطيع الــدارس أن يفهــم أكثــر: اتشـياء البديلــة  فعلــى ســبيل املثــال
.مشاهد  فيديو بددً م  القراء  م  نص مكتوب

:أهم الطرق
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 دقيقة 15              :ورشة عمل( 2-9) نشاط 
 

 وبااااخت ف أنماااا همحسااااااااااااا  ه وناااوماااا ال يحباملتعلمون الكباااار باااالتعااااون مد أفراد مجموعتاااك نااااق  ماااا يحباااه 

 في كل نوع م أكملثم  ،ميولهم
ا
 األنواع التالية: نحس  ما تراه مناسبا

 

النمط نوع  ما حيبه  
 املتعلمون الكبار

 ما ال حيبه 
 املتعلمون الكبار

 النشطاء

 حيبون العمل والتجربة 
 ت التعليمي ة والتطبيق ا يس             تمتعون ابأللع اب

 العلمية.
 عملاحلركة والنشاط واالستغراج يف ال حيبون 

 
 
 
 

 املتأملون

  لنظر.تفكري واملالحظة واللهلم الو ت  إاتحة 
  ،لكن م  ع   دمحيبون مش               اه   دة ا خرين 

 االختالط هبم واالنعزال عنهم.
 .يريدون أن يتاا هلم الو ت 

 

 النظريون

      ء ما معرفة أ  املواض     ال  يتالءم فيها ش
 م  كل األفكار واملفاهيم املطروحة.

 بعد أإىل  لديهم ول  ابملنطق وحتليل األش          ياء
 من احلد الطبيع  والصحيح.

 .يستخدمون املفاهيم التجريدية 
  والوضوا.التخطيط السليم 

 

 العمليون

  ح    ل املش             كالت إىل  أن يه    دف التعليم
 العملية.

  أن تكون ك  ل من  اهج التعليم وثيق  ة الص             ل  ة
 ابلعامل اخلارج  احلقيق .

 أن يكون تعليم  ًا مكن تطبيق من  اهج  ه على 
 الوا   احليايت املختلف.
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 دقيقة 20                 :(2-10) نشرة   
 

 وأمناط شخصيات املتعلمنيمنوذج هريمان الرباعي 
 

د يفّوت  يف دراســــــته تراه جُمداً  ه  بعض الطالبتفاعلهم مع ضــــــعفأو  يف الصــــــفله م  عدم انتباه الطالب  املعلمما يشــــــتكي  كثرياً 
 يف الصــف عاد  ما يكون مشــاغباً  همضــبعو ة يف الدرس. حياول كتابة بعض النقاي الرئيســ همبعضــيف كراســته  بينما  اإد ويكتبه معلومة

 عاقبه بشكل مستمر.إد أن يتًاهله أو ي املعلمفال يكون م   لدرجة أنه حياول إفشال الدرس حيب احلركة والفوضى
ز يف الشـــــخصـــــيات. وهذه أشـــــياء ك فرق و ايد وغري جمد يف الدرس  وإقا هناجمإىل  يف احلقيقة ليس الســـــبب أن الطالب ينقســـــمون

ما جيعله غري وهو هذا الطالب  مرتبطة بطبيعة الطالب ود ميكنه تغيريها بشـــكل كامل. فقد يكون تصـــميم الدرس د يناســـب شـــخصـــية
 شخصيته.ط قحسب  الب يرد ا كل ب ل  تكون واحد   وإقفعل الطال رد مهتم ابملاد   كما أنه ينبغي على املدرس أن يتفهم أن 

تصـــميم الدرس مبا يرتبط  وم  مثم  عترب أدا  مهمة لدى املعلم  تســـاعده على فهم  البه واحتياجاهتيأقاي الشـــخصـــيات إىل  التعرف
 ."رابعية التفكري"ا يعرف بـ هريمان أو م قوذجشخصيات اليتالءم وهذه ادحتياجات. وم  أهم الدراسات الس جرت ع  أقاي 

 

  :مقياس هريمان، بوصلة التفكريتاريخ أوالً: 
ل بذلك جائز  نوبل على هذا به  وان خاصــاً  أن لكل م  نصــفي الدماغ اتمي  واتيســر عمالً م 1960عام يف اكتشــف روجر ســبريي 

 ي:ادكتشاف. وبعد بضع سن   جاء بول ماكل  ليوّضح أن دماغ اإلنسان يتكون م  ثالثة أدمغة ه
 التفكري والتصور والتعلملذي يضم الدماغ العقلي: وا. 
 ادنفعال.و الشم والتذوق إىل  دماغ الثدييات: والذي يتضّم  الشعور واملهارات اللطيفة  ابإلضافة 
  كاثروالتدماغ الزواحف: والذي يتضم  احلاجات البيولوجية كالطعام والشراب واتم  والسالمة. 

وقوذج ماكل  يف قوذج واحد هو  قوذج ســـبريي :. حيث دم  هريمانمعاً ن اليأيت بعد ذلك هريمان بنموذج جديد يدم  فيه النموذج
 :نأبمًا   عل  يتكون م  أربع منا ق مرتابطةرمزي وليس فيزيولوجياً قوذج وهو   قوذج هريمان الرابعي

 ختتـص بطريقة معينة لعمل العقل. ل منطقـةك 
 لتشكل الدماغ الكلي. تعمـل سو ً  املنا ق اتربع 
 حد  أو أكثر تكون غالبة أو ُمهيمنة.منطقة وا 
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 :مقياس هريمان ثانيًا: أمناط

 
 :: املوضوعيونAالنمط  -1

 يتميز أص اب هذا النمط بعد  صفات:
يف الدرس. لدرجة أن  اً كان أو كبري   هتمام ابلتفاصــــــيل الدقيقة: جند هذا النمط م  الطالب كثري اتســــــئلة  لكل تفصــــــيل صــــــغرياً اد –

. ويف احلقيقة فهن هذا النمط يســــــأل لم املعما قد يســــــبب التذمر لدى الكثري م  وهو يف اخلطأ  ه قد يعترب أهنم حياولون إيقاع املعلم
 تنه د يستطيع أن يرتك أي فكر  صغري   ر دون   يصها.

ية  حيث   ذوي اللغة الرقمية العاللدى أصــ اب هذا النمط  وهم م مفضــالً  وحتليلها حقالً  الت ليل: تعترب البياانت واإلحصــاءات –
  نتيًة م  خالل حتليل البياانتىل إ يركزون على الدراســــات واتحباث دون كلل أو ملل. وبعد عملية مجع البياانت  حياولون الوصــــول

 .كافة
ذوي    وهم م لطبع اهلادئ الذي د يض ك إد اندراً االنمط ابلراتبة والربود  يف التعامل  حيث يغلب عليهم  ايتميز أص اب هذ –

 .الشخصية النمطية التقليدية
  :: التنفيذيونBالنمط  -2

 يتميز أص اب هذا النمط بعد  صفات:
تمام أبدق التفاصـــيل. يعترب لقدر  على تنفيذ اتعمال: حيث إهنم ميلكون القدر  على تنفيذ اتعمال بدقة ابلغة  ويســـتطيعون ادها –

 لية.عام م  قبل مدرسيهم بكل فوكلة إليهاملهام امل مجيعهذا النمط م  أجنح الطالب ضم  الصفوف التقليدية حيث إهنم ينًزون 
كما أن لديهم مهار  عالية يف وضـع خطط   لوقت املتاح قت: حيث يسـتطيع أصـ اب هذا النمط ادسـتفاد  م  االتنظيم وإدار  الو  –

بل ادمت ان تســـاعدهم على إ ام قتســـاعدهم على تنفيذ أعماهلم. فعلى ســـبيل املثال: يقوم هؤدء الطالب بوضـــع برام  دراســـية هلم 
 احلصول على عالمات عالية. ما يساعدهم علىوهو دراستهم دون أي تقصري يُذكر  

 عترب أص اب هذا النمط م  املبدع  يف الصف واحملبوب  لدى املدرس  أو حىت ب  زمالئهم.ي –
 
 

نالتنفيذيو•املشاعريون•

املوضوعيون•اإلبداعيون•

A D

CB
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  :: املشاعريونCالنمط  -3

 يتميز أص اب هذا النمط بعد  صفات:
لذي  اما يشـــــــــعر وهو  لعالقات مع اآلخري : يتميز أصـــــــــ اب هذا النمط ابلقدر  على إقامة عالقات مع اآلخري  والتودد إليهم ا –

 لبها. إىل  ية احتياجاهتم دون احلاجةأمامهم ابلراحة النفســــــية. كما يتمتع أصــــــ اب هذا النمط ابلقدر  على التعامل مع اآلخري  وتلب
ود شـــائبة تشـــوب العالقة بينه وب  اجلو اللطيف الذي يســـوده احملبة  وقد يكره الطالب املاد  يف حال وج أصـــ اب هذا النمط حيبون
 املدرس  والعكس ابلعكس.

 اب هذا النمط لرعاية: أصـــــــــــ اب هذا النمط قادرون على ادعتناء ابآلخري  ومدهم ابحلب واحلنان والعطف. لذلك فهن أصـــــــــــا –
 املسن .دور أو يف دور اتيتام أو   أوىل ةحلمر  معلميبوصفهم ميكنهم العمل 

املصـــــل ة  ضـــــلونيفلعمل ضـــــم  فريق عمل: أصـــــ اب هذا النمط حيبون العمل مع الفريق  ويفضـــــلون ادبتعاد ع  القياد   فهم ا –
رون أي موعات حيث د يظهجمإىل  عند تقســــيم الطالب املعلمالعامة على ادهتمامات الشــــخصــــية. هذا النمط م  الطالب يســــاعد 

 رغبة ابلقياد   وهم مطاوعون يعملون مع اجلميع.
د يربطون الدرس كله حد كبري لدرجة أهنم قإىل  ية: أكثر ما مييز أص اب هذا النمط هو لغة اجلسد  حيث تؤثر عليهماللغة اجلسد –

 يؤثر هبم حلد كبري. سحبركة قام هبا املدرس وحيفظوهنا ع  ةهر قلب. كما أن تغيري الطبقة الصوتية حبسب سياق الدر 
 
 
  :: اإلبداعيونDالنمط  -4

 يتميز أص اب هذا النمط بعد  صفات:
ن نظرهتم لل يا  شـــــــــاملة ولديهم إلقدر  على ادبتكار. حيث وا اإلبداعي لتفكريز أصـــــــــ اب هذا النمط ابالتفكري اإلبداعي: يتمي –

بدأ قبل ادمت ان بوقت يقســـــمون الدراســـــة ضـــــم  برانم  يخطط اســـــرتاتيًية مســـــتقبلية. جند أن الطالب م  أصـــــ اب هذا النمط 
  ويل  حبيث د يرهقون أنفسهم قبل ادمت ان.

ذا النمط هن أصـــــ اب إس املغامر : يتميز أصـــــ اب هذا النمط كذلك حببهم للتصـــــورات وادســـــتكشـــــافات واملغامرات. حيث ح –
بري  بسرعة. وجندهم يفضلون التًارب ر  على اختاذ القرارات الكيفضلون التًديد وجتربة كل ما هو جمهول. ويرتافق هذا احلس مع قد

 م  حفظها فقط. العلمية والب ثية الس تساعدهم على توسيع أفقهم وفهم املعلومات بددً 
  اهلوا ت.كالدراسة والر ضة والعالقات ادجتماعية  وحىت يفكافة  ميزون يف نواحي احليا   أص اب هذا النمط هم الطالب املت –
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 دقيقة 20  :             ورشة عمل( 2-11) نشاط   
 

ع  ادعتبار م  قبل بشـخصـيات الطالب  أقاين أخذ أ( جند 10-2) قراء  النشـر  العلمية على ضـوء
بة الت صــــيل العلمي على رفع نســــ ه  حيث ســــيســــاعدالدرس أمر مهم جداً  وأثناءأثناء الت ضــــري  املعلم

كون خمتلفة  فبعض جتاه الطالب جيب أن ت املعلم  كما أن توقعات ملدى الطالب حسب قط شخصيته
لــديــه النواحي  يكون  ــالــبن كــل إوالعكس ابلعكس. الطالب يركز على فهم املعلومــة دون حفظهــا  

 ى.قط على بقية اتقاي اتخر  تركيزاتربع املذكور   ولك  مع 
 

 ابلتعاون مع أفراد جمموعتك: 

؟التالية ما اتسلوب املناسب للتعلم يف كل قط م  اتقاي اتربعة  

 لتعلم املناسبة ل اتساليب اتقاي اجملموعات

1 A  
 
 

2 B  
 
 

3 C  
 
 

4 D  
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 دقيقة 25             ورشة عمل: (2-12) نشاط 

 

 :ابلتعاون مع أفراد جمموعتك

يف املواقف التعليمية  كيف تتعامل مع املتعلم  يف كل خطو   ةخطوات التعامل مع املتعلم  مهم
 م  اخلطوات التالية: 

 
 

 التعامل مع املتعلم  ريقة  اخلطوات

 نكوّ 
 سريعةصداقة 

  
  
  
  

 اشعر اآلخري 
 أبمهيتهم

  
  
  
  

 انطباعاً  أنشئ
 جيداً  أولياً 

 لدى اآلخري 
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 (2-12) نشاط :تابع : 

 

 التعامل مع املتعلم  ريقة  اخلطوات
 انتقم 

 الكلمات
 اجليد 

  
  
  
  

اجذب اآلخري  حنو وجهة 
 نظرك

  
  
  
  

 امدح اآلخري 
 واث  عليهم

  
  
  
  

 انتقد ولك 
 بدون حرج
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 دقيقة 10      :تقويم ذاتي -( فردي 2-13) نشاط 
 

 (؟هل أنت مستمع نشط) تقويم ذاتي لالستماع النشط

املعلمون اتفضل. استخدم  وماً املعلمون الذي  يستمعون جيدًا حيصلون على أكرب فائد  ممكنة م  مناقشاهتم وهم عم
حســـ  توصـــيف لعادتك يف أهذا التقومي الذايت ملعرفة جود  اســـتماعك  ضـــع إشـــار  يف احلقل املناســـب الذي يعطي 

 ادستماع.

 1 3 5 أفكر كيف سيكون جوايب .1
 5 3 1 املت دثإىل  أنظر .2
 5 3 1 أدون مالحظايت حسب احلاجة .3
 5 3 1 الكلماتأدحظ املشاعر الس ختفيها  .4
 1 3 5 أجد نفسي أفكر أبشياء أخرى يف أثناء كالم املت دث .5
 5 3 1 أجلس يف مواجهة املت دث .6
 5 3 1 تعابري الوجه  حركات ابليدي () أراقب لغة اجلسد املهمة .7
 1 3 5 تقول رأ ً  املت دثأقا ع  .8
 5 3 1 يشرد ذهين بسبب ارتبا ات أخرى .9

 5 3 1 للرسالة دون حكم أو تقييم فوريستمع أ .10
 5 3 1 يستمرسأل أسئلة لل صول على مزيد م  املعلومات وأشًع املت دث لأ .11
 5 3 1 أعيد بكلمايت ما مسعته تأتكد م  فهمي .12

    اجملموع لكل حقل

  اجملموع العام

 تفسري النتائج
60-44  أنت مستمع جيد ونشط 
43-28 وحباجة للت س أنت مستمع جيد    
27-12  ينبغي أن تركز على حتس  مهاراتك يف ادستماع 
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باربرنامج تدريب معلمي تعليم الك

اليوم

3

طرق تعليم الكبار ووسائله
2

الوسائل املساعد 
1

 رق التدريس
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 الثالث :اليوم
 األوىل :اجللسة

 التدريس طرق عنوان اجللسة:
 :حماور اجللسة

 ورش العمل  ريقة 4 التدريس مفهوم  رق 1
 دراسة احلالة  ريقة 5 احملاضر   ريقة 2
 العصف الذهين  ريقة 6 املناقشة  ريقة 3

 :أهداف اجللسة
 . رق التدريس وكيفية اختيار الطريقة املناسبةإىل  أن يتعرف املتدرب 1
 أن يناقش املتدرب  رق التدريس اتساسية ومميزات كل  ريقة. 2
 استخدام  رق التدريس.إىل  أن يتعرف املتدرب 3
 بكفاء  وفاعلية.أن يطبق املتدرب  رق التدريس  4

 ساعتان :املدة الزمنية للجلسة
 :اإلجراءات التدريبية

 الزم  ابلدقيقة اإلجراءات  م
 10 (  رق التدريس3-1) نشر  1
 10 ( ورشة عمل3-2) نشاي 2
 10 ر (  ريقة احملاض3-3) نشر  3
 30 تطبيق عملي :ورشة عمل( 3-4) نشاي 4
 10 (  ريقة املناقشة3-5) نشر  5
 10  ( ورشة عمل3-6) نشاي 6
 10 ورش العمل  دراسة احلالة  العصف الذهين :أخرى(  رق 3-7) نشر  7
 20 تطبيق عملي :( ورشة عمل3-8) نشاي 8
 10 الطالب( ترتيب مقاعد 3-9) نشر  9

 120 اجملموع



 

م2017 -هـ 9143  خلصائص واملفاهيما -تدريب معلمي تعليم الكبار                         52   

 

 

 

 دقائق 10          : طرق التدريس:(3-1) نشرة 
 :طرق التدريس مفهوم

املوقف التعليمي  يف اف بعـــه املعلم يف تنفيـــذ العمليـــات التعليميـــة م  أجـــل حتقيق اتهـــديت مـــاهو  -
داخل الصــــــف ليوصــــــل  نشــــــطة يّتبعها املعلموأجراءات إات املتاحة م  يابســــــتخدام الوســــــائل واإلمكان

 .للطالب جمموعة احلقائق واملفاهيم املتعلقة ابلدرس
الس خيطط دســــتخدامها عند و م  إجراءات التدريس املختار  ســــلفاً م  قبل املعلم   والطريقة جمموعة -

ات املادية  يكانيف ضوء اإلم لية ممكنة عاهداف التدريسية املرجو   أبقصى فتنفيذ التدريس  مبا حيقق ات
 .والبشرية املتاحة

لتعليمية إلكســــــــــــاب املتعلم  وعناصـــــــــــر البيئة ا ل متبادل ب  املعلم واملتعلم والطريقة عملية تفاع -
 ط هلا. املخط اإلجيابيةجمموعة م  املعارف واخلربات واملهارات والقيم وادجتاهات 

 :األسلوب
التــدريس  أو هو الكيفيــة الس   ريقــة التــدريس يف أثنــاء قيــامــه بعمليــة املعلمهو الكيفيــة الس يتنــاول هبــا 

الذي  يستخدمون املعلم  ه م  التدريس الس يتبعها  بشكل مييزه ع  غري  يف تنفيذه لطريقة املعلميتبعها 
لتعبريات اللغوية  ا :الطريقة نفســـــها  ويرتبط اتســـــلوب ابخلصـــــائص الشـــــخصـــــية والذاتية للمدرس  مثل

روف  واإلشـــــــــــارات وتعبريات الوجه  وادنفعادت  ونغمة الصـــــــــــوت  وخمارج احل واحلركات اجلســـــــــــمية 
  .يقة اإللقاء  أو توجيه السؤال  وغريهاواإلمياءات  و ر 

لمعلم  آخر  دختالف اخلصـــــــــائص الشـــــــــخصـــــــــية لإىل  التدريس خيتلف م  مدرس ســـــــــلوبفأوبذلك 
 ريقة كل ء م  الطريقة  فلاهتم  وخلفياهتم العلمية واملهنية  واتســـــــــــلوب جز يودختالف قدراهتم وإمكان

وب أضـــــيق م  وبذلك فاتســـــل .وميك  أن تؤدى كل خطو  أبســـــلوب مع  خطوات حمدد  يســـــري عليها
 .الطريقة
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 دقائق 10             ورشة عمل :(3-2) نشاط 

 
 :ابلتعاون مع أفراد جمموعتك

 :(1-3) على ضوء النشر  السابقةو 
 :. وضح الفرق ب 1

 أساليب التدريس  رق التدريس اسرتاتيًيات التدريس
   

 
 
 خيتار املعلم  رق التدريس؟. كيف 2

 معايري ادختيار م
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 دقائق 10             : طريقة احملاضرة:(3-3) نشرة 
  

  احملاضرة:مفهوم أسلوب 
موعة م  حديث مكتوب أو غري مكتوب يقدمه متخصــــــص ذو خرب  يف موضــــــوع مع  جمل .1

  اتفراد.
عة م  اتفكار اللفظية يف توصــــــــيل جممو أســــــــلوب تدرييب يســــــــتخدم الرموز اللفظية وغري  .2

 واملعلومات واحلقائق واملفاهيم.
 

 :وعيوبها مزايا احملاضرة
 العيوب املزايا
 السيطر  السهولة

 امللل تقدم كماً كبرياً م  املعلومات
 التنظري التسلسل ابملعلومات
 ضعف التقومي عدد حضورها كبري

 
 أنواع احملاضرات:
 .املكتوبة .1
 .ادرجتالية .2
 .احملفوةة .3
 .التفاعلية .4
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 طريقة احملاضرة:(3-3) نشرة :تابع : 

 

 خطوات تقديم درس ناجح
 قبل الدرس. :أوالً 

 :: ويشملاإلعداد. 1

  :؟ناملتعلمو ستفيد منه لذي تريد أن يفسك  ملاذا تقدم هذا الدرس؟ وما اسأل ناو  فكر دائماً حدد أهدافك 
 م  أن معلوماتك ع  الدرس ص ي ة.تأكد ال 
 النفسية وادجتماعية. املتعلم خصائص ىل إبدقة وفهم تعرف ال 

 

 :: ويشمل. الت ضري الكتايب2

 كتابة اتهداف والوسائل واإلجراءات والتقومي  ،لتخطيط للدرسا. 
  عرض ن يكونمع مراعا  أبشكل منطقي   وترتيبهاوحدات أصغر إىل  بتقسيمه لدرس:تحضري ابالبدء 

 قدر ادستطاعة. اً ومبسط اً واض  الدرس
 

  :لويشم إعداد الوسائل التعليمية .3

 وجتهيزها ابملوقف التعليمي املناسبة واملرتبطة اختيار الوسيلة التعليمية. 
 

 إعداد املكان املناسب: . 4
  مناسبة.جاذبة و عل الفصل بيئة تعليمية جت مكان تقدمي الدرس ابلفصل وكيف يففكر 

 

 التدريب:. 5

  ،وتدرب على دمهســـتقعلى دراية اتمة ابملوضـــوع الذي أصـــب ت  أنكبقدر ما حتتاج لكي تتأكد م  تدرب  
 قت احملدد لك.استغرقت الو قد أنك على ضبط التوقيت و  أيضاً  تدربو استخدام الوسائل املساعد   
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 :أثناء الدرس :ثانياً 

 . التبكري يف احلضور للفصل.1

 معهم والسؤال ع  أخبارهم.التبسم .السالم على املتعلم  و 2

 كتابة العناصر التالية:البدء ب. 3

 بسم هللا الرحمن الرحيم() :البسملة

 موضوع الدرس/ التاريخ/ املادة/

 املحاور األساسية للدرس:

 

 .الدرس احلايل ابلدرس السابق طبرب أن تقوماجليد   م  املقدماتالبداية هي أهم أجزاء الدرس  : . البداية اجليد 4

 خل.إ ..أو سؤال أو رمسة : بصور  أو مقطع(بهمتعلق و ) مبدخل مثري للدرس شد انتباه الطالب. التمهيد للدرس: ب5

 لربط ابلواقع.مع ااملناسبة استخدام  رق التدريس املعلم م  خالل  أبسلوب. تقدمي موضوع الدرس: 6

 عزيز والتشًيع والشكر.ود يغفل ع  الت. تقومي الدرس: للتأكد م  حتقق أهداف الدرس بطريقة  رح أسئلة  7

 محاس املعلم يف الدرس م  خالل:. 8

 .الوقوف داخل الفصل: احلركة وتعبريات الوجه واإلمياءات 
  التواصـــل البصـــري: احملافظة على التواصـــل البصـــري وخما بة

  الطالب بشكل مباشر.
   ادرتفاع وادخنفاض الصوت: وضوحه واستخدام النربات م

 .والسرعة والبطء
 ـــــه اتثر الكبري ـــــاه  التشــــــــــًيع والتعزيز: ل الطالب يف انتب

 .هموتعلم
 

 هم اتفكار يف الدرس أو ربط اخلا ة ابملقدمة.تخالصة تقدمي . خا ة الدرس: 9

 

 تلميح: 

اً عند تقدمي الدرس  م  اتفضـــــــــل أن تظل واقف
رق بث بقلم رصاص أو بقطعة و ود جتلس  د تع

نبغي   يوحاول أن تتًنب احلركة أكثر مما  مثاًل 
وقد  الطالبكل هذه اتشــياء ميك  أن تشــتت 

 تعين أنك جتد صعوبة يف توصيل الدرس هلم.
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 :بعد الدرس :ثالثاً 

  كد م :فعليه أن يتأأل تت قق  أهداف الدرس أن بعض م  خالل تقومي الدرس إذا تب  للمعلم 

 (.دقيقبشكل  أن حيددها) ؟اجلزئية الس أل يتقنها الطالب -

 (.خلإ.. املكان أو الوسيلة أو أو اتسلوب الطريقةبسبب قد تكون ) اهلدف؟ملاذا أل يت قق  -

 

 واحلل:

 جلزئية أولوية له يف احلصـــــــــة هذه اأن يضـــــــــع فم  املهم  ؛إذا أتكد املعلم م  اجلزئية الس أل تت قق يف الدرس
 .هلذه اجلزئيةالطالب    والتأكد م  إتقاناجلديدالدرس بداية  قبلمراجعات بوصفها القادمة يستخدمها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلميح: 

خرب  ب املعلمتكســـــــــــــوإجيــاد احللول راجعــة التغــذيــة ال  
ان التطبيق تزداد مع التكرار وإتق عالية املستوى وممارسة

 .بشكل ص يح
الدرس زاد التعلم لدى الطالبجود   وكلما زادت. 
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 دقيقة 30              ورشة عمل: (3-4) نشاط 

 :ابلتعاون مع أفراد جمموعتك 

 . ريقة احملاضر  لتفعيلادسرتاتيًيات بعض  فيما يلي .1
 .ابحلقيبة مرفقاضر  احمل قوذج تقييمستخدام ابأمام زمالئك  و بقه اخرت ما تراه مناسباً  .2

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

جيا
اتي

سرت
ا

 ت
رة 

اض
احمل

قة 
طري

 

اذكر أمثلة

ضمقارانت أو تناق

فسر عباراتك

ةاقتباسات  وأدل

مأحصائيات وأرقا

أفكار مهمة

ربط ابلواقع

نرب  الصوت

لغة اجلسم

روح املرح 

التسلسل الزمين

اينالرتتيب املك

املشكلة واحلل

ًةالسبب والنتي

 ريقة املقارنة

حسب اتولوية

لالسه-الصعب 

اجلزء-الكل 

التنوع والدم 
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 دقائق 10:             املناقشةطريقة  :(3-5) نشرة 
 :مفهوم طريقة املناقشة -1

 .ل مث جوابمد على احلوار بطرح سؤا  وتعتتعليمييف موقف  ومتعلم معلمهي حمادثة تدور ب  
 :أنواع املناقشات -2

 :أ( املناقشات املوجهة

  حمدد.دد  يف موضوع عندما يكون النقاش هدفه تغطية نقاي حماملعلم هذا النوع يستخدم 
  هو: املعلمدور 

 .عرض اهلدف واملوضوع (1
 .حتديد الطريقة (2
 م  خالل: النقاش:قياد   (3

  .ية  الشكرإلجابة النموذج التلخيصوالت فيز  ضبط الوقت  التشًيع 

 املوجهة: املناقشات غريب( 

  أن يناقشوا  للمتعلم  عندما يكون النقاش هدفه  رح موضوع وترك احلريةيستخدم املعلم هذا النوع
 وخيتاروهنا.اجلوانب الس يهتمون هبا 

  هو:املعلم يف املناقشات غري املوجهة دور 
  .عرض اهلدف (1
 .عرض املوضوع ابختصار (2
 .للمتعلم  ترك اتمر (3
 .املالحظة  (4
 : عدم التدخل إد عند (5

 .اخلروج ع  اهلدف -
 .عدم ادنضباي -
 .تعطل النقاش -
 .الوقت هاءتان -
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  طريقة املناقشة:(: 3-5) نشرةتابع 

 

 :يف النقاش إدارة األسئلة
 األغراض األساسية لفرتة األسئلة:

 وقياس الفهم.املعلومات واخلربات إىل  التعرف 
 ادحتياجات والتوقعاتإىل  التعرف. 
  ندماج يف موضوع التدريبادشاركة و املحتقيق. 
 تص يح سوء الفهم أو القصور يف إدراك املفاهيم. 
  أتكيد املعلوماتوسيلة للتلخيص أو. 
 تنشيط التفكري. 
 جو إجيايب للمشاركة. ادإجي 

 كيفية إدارة األسئلة؟
 ا.هلجبميع اتسئلة وأبنواعها وك  مستعداً  للدرس فكر أثناء فرت  اإلعداد 
  ه.شكر او  وتفاعل مع السائلأثناء الدرس ابهتمام هلم أنصت 
 كم سؤال؟ د هل عن هلم: د تقل 

 تعليق؟و هل هناك أ تفصيل؟إىل  أو هل هناك أمر حيتاج ؟فكروا يف بعض اتسئلة هلم: بل قل
 على وقت حمدد لألسئلة.معهم تفق ا 
  الكتابية. واتسئلة الشفهية أ لتقبسستكنت   إذاحدد ما 
 حرص على أن يكون صوتك مسموعًا  وكرر السؤال ليسمعه احلضور مجيعاً.ا 
   ًكافياً لألسئلة.د ختتصر الوقت  بل أعط وقتا 
 لدرساأثناء  على  رح اتسئلةهم يع اتسئلة للنهاية  بل رحب وشًعد ترتك مج. 
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 طريقة املناقشة:(: 3-5) تابع نشرة 

 

 إجابة األسئلة:

 .أعط اإلجابة املناسبة لكل سؤال 
  حب السؤال.إعاد  السؤال الصعب لتًعله مفهوماً لك ولل ضور  وأتكد م  صاا لب 
  و تحد احلضور أو أو إهانة لك أ حراجإأي سؤال ود ترد على أي تعليق فيه  ع د جتب

 للًهة املنظمة.
  ّأو خا ة بعد هناية اتسئلة. اً ر تعليقحض 
  أو م  ) يف هذا املوضوع( ةاملهمم  اتسئلة ) اً مثري  جهز هلم سؤادً   إذا أل يسأل أحديف حال

 اتسئلة الس سئلت سابقاً(:
  ًبسؤال اً أحد ميع ود ختصعلى اجل ا رح سؤاد. 
 .استخدم اتسئلة املفتوحة 
 .ًليك  سؤالك واض اً وحمددا 
 .جتنب اتسئلة املعقد  أو التخصصية 

 

 

 

 

 

 

 :أن اإلنسان يتذكر بعد شهرإىل  تشري الدراسات
  .مات الس تلقاها ع   ريق السماعم  املعلو  13%
  .الرؤيةو تلقاها ع   ريق السماع  م  املعلومات الس 75%
  .النقاشو تلقاها ع   ريق احلوار  م  املعلومات الس 95%
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 دقائق 10             ورشة عمل: (3-6) :نشاط
 (:5-3) على ضوء قراءتك للنشر  السابقةو   جمموعتكابلتعاون مع أفراد 

 وكيف تتعامل معها بذكاء؟ ؟. ما ادحتمادت املمكنة لألسئلة1

 متعلق  ادحتمادت
 مبوضوع التدريس

 خارج 
 موضوع التدريس

 سهل سؤال 

 

 

 صعب سؤال 

  

 
 

 :الطالب. كيف تتعامل مع اتسئلة حسب عدد 2

 كان عدد الطالب قليالً   إذا اً كبري كان عدد الطالب    إذا
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 دقائق 10:           أخرىتدريس طرق : (3-7) نشرة 

 
 طريقة ورش العمل:

 

 العمل:مفهوم أسلوب ورش 

نها: احملاضــر  واملناقشــة م  أســاليب متنوعة تعرض يف وقت واحد رق و تقوم على اســتخدام  التدريس ريقة عملية يف 
الســـــــــابقة وتب ث يف  لم املتعم  خالل أنشـــــــــطة عملية تنطلق م  خربات  املعلمخيطط هلا   والتطبيق وادســـــــــتنتاج

 معلومات ومهارات واجتاهات حول املوضوع نفسه.  املتعلم هبدف إكساب  حمددموضوع 

 العمل:مزايا ورش 

 .فرصاً كافية لتبادل اخلرباتللطالب يوفر  .2 يستخدم أساليب متنوعة يف وقت واحد. .1
 فرصاً لسفصاح ع  حاجاهتم. للطالبيوفر  .4 .الطالبينطلق م  خربات  .3
 فرصاً للتعلم التعاوين. للطالبيوفر  .6  .يراعي الفروق الفردية .5

 

 العمل:عوامل جناح ورش 

 .هيز املكان بشكل مناسبجت .2 حتديد اتهداف. .1
 جتهيز املاد  العلمية املرجعية. .4 .املنه جتهيز نشا ات اجملموعات وفق  .3
 العرض. و ريقةوضع نظام إلدار  الوقت  .6 حتديد الوقت املناسب للتنفيذ. .5
 للنتائ .كتابة ملخص  .8 قيام املعلم ابلت فيز. .7
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 طرق تدريس أخرى:: (3-7) نشرة :تابع 

 

 طريقة دراسة احلالة:

 
 مفهوم دراسة احلالة:

أو جمموعة م   متعلماً  يواجهأو شبه حقيقية حقيقي أو مشكلة حقيقية  وقفمل وصف مكتوب يستخدم كلمات ومجالً 
رق وأســــــــــاليب للعمل أو حلول  هبدف دراســــــــــتها وحتليلها م  قبلهم أو اختاذ قرار أو اقرتاح  ؛جهة ماأو  املتعلم 

 للمشكالت.
 و شهاد  حقيقية أو تقرير.أقصري : قصة أو حادث أو مقطع مرئي أو  ثيل أدوار وميك  تقدمي احلالة بعد  أشكال 
 

 :مزايا أسلوب دراسة احلالة
 النظرية.تطبيق املعرفة  الواقعية والتقمص.
 تنمية القدر  على التعبري. التفاعل اجلماعي.

 
 :عيوب أسلوب دراسة احلالة

 تتطلب مدرابً متمكناً. صعوبة كتابتها.
 أسلوب بطيء للتدريب. تتطلب مهارات عالية.

 
 :طريقة دراسة احلالة

 .إجاابهتم. خلص 4 .قدم هلم حالة مناسبة .1
 .الطالب. علق على إجاابت 5 .ا رح عليهم أسئلة احلالة .2
 .. اشكرهم6 .هلم ابلتفكري يف احلالةامسح  .3
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 طرق تدريس أخرى:: (3-7) نشرة :تابع 
 

 طريقة العصف الذهني:
 :العصف الذهنيطريقة مفهوم 

عة م  اتشـــخاص حول أســـلوب يقوم على اســـتخدام الدماغ يف توليد أكرب قدر ممك  م  اتفكار لشـــخص أو جممو 
  حمدد لت قيق هدف أو أكثر.موضوع 

 

 :مبدئنيفلسفة العصف الذهني تقوم على 

 . الكم يولد الكيف.2 . أتجيل احلكم على اتفكار.1
 

 فائدة أسلوب العصف الذهني:

 سرعة ابلتفكري .5 جتميع للبدائل .4 السيطر  على اخليال .3 محاس للتعلم .2 عابب لسبدا  .1
 

 القوانني األربعة جللسة العصف الذهني:

 يرحب ابلدم  .4 يرحب ابلكم .3 يرحب ابتفكار .2 ادنتقادمينع  .1

 
 :الذهنيالعصف  جلسة

 وسيلة إعداد إبالغ احلضور هتيئة املكان ادستعداد قبل

 مجع اتفكار حتديد الوقت اهلدف إعالن الرتحيب أثناء

 شكر احلضور اتفكار إعالن تقييم اتفكار تلخيص اتفكار بعد
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 يقةدق 20 :               ورشة عمل( 3-8) نشاط 

  

قم بتطبيق  ريقة  (3-7) على ضوء قراءتك للنشر  السابقةابلتعاون مع أفراد جمموعتك: 
 حسب اخلطوات التالية: ؟4567 سلوبأبالعصف الذهين 

 هو: 4567املقصود ابترقام . 1
 

 .م  املشارك ( 5) جمموعة يف كلجمموعات ابلتساوي إىل  املشارك  تقسيمالبدء ب. 2
 املرفق........( والبدء ابلعصف الذهين ابستخدام اجلدول .موضوع) . ا لب منهم حتديد موضوع3
 بعد املكرر منها مث قم إبعاد  صياغتها.أ. امجع اتوراق م  اجملموعات و 4
 شكرهم يف اخلتام.ا. أعل  اتفكار النهائية وعددها  مث 5

 : عنوان املوضوع اسم اجملموعة

   هنا() اكتب أمساء اجملموعة
 الفكرة السادسةإىل  ىت تصلحالاانية.. وهكذا خذ من كل مشارك فكرة واحدة فقط واكتبها ابختصار، مث خذ الفكرة 

  6الفكرة   5الفكرة   4الفكرة   3الفكرة   2الفكرة   1الفكرة 

        
       
       
       
       

 

 مالحظة:
م   ادنتهاءابق على السبور  ويطلب م  كل مشارك أن يعطي فكر  واحد  فقط  مث بعد السخطيط اجلدول تب املدربميك  أن يقوم 

 اجلدول ابتفكار. ةئتعبم   ادنتهاءوهكذا حىت يتم  ..فكر  ثنيةمر  أخرى ميع يطلب منهم مشاركة اجل
 
  

7 6 5 4 
 تعين أن 

 فقط د ائق 7مدة التطبيق 
 كل مشاركتعين أن  

 أفكار 6حيق له كتابة 
 كل جمموعةتعين أن  

 أعضاء 5تتألف من 
 تقسيم املشاركنيتعين 
 أرب  جمموعات إىل
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 دقائق 10         الطالب(: ترتيب مقاعد 3-9) نشرة 

 وعيوب كل شكل م  أشكال ترتيب القاعة الدراسية وأشكال الرتتيب ومزا يقدم املدرب قواعد مهمة يف 
 ترتيب الصف الدراسي.

 :شروط ترتيب املقاعد   

 اآلخري . الب الطالب أن يرى كل  3 .املعلم الطالبأن يرى  1

 .هوشاشاتالعرض مجيع أجهز    البأن يرى كل  4  .الطالبمجيع  املعلمأن يرى  2
 

 :املقاعد داخل القاعةطرق ترتيب 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 

2 

3 
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 طالبانتباه الطرق لشد  7
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

اطلب رأيهم

قم بتوجيه األسئلة هلم

استخدم املساعدات املرئية

أشع املرح بينهم

استخدم اجلمل التحفيزية

اربط الدرس بالواقع

اهتم مبشاركتهم
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 الثالث :اليوم
 الثانية :اجللسة

 املساعدة الوسائل التعليمية عنوان اجللسة:
 :حماور اجللسة

 التعليميةمفهوم الوسائل  1
 مسميات الوسائل التعليمية 2
 أمهية الوسائل التعليمية يف حتس  عمليس التعليم والتعلم 3
 د(بع -أثناء -)قبل قواعد استخدام الوسائل 4

 :أهداف اجللسة
 .ىل مفهوم الوسائل التعليمية ومسمياهتاإأن يتعرف املتدرب  1
 .ارالتعليمية يف جمال تعليم الكبأن يناقش املتدرب أمهية استخدام الوسائل  2
 .رأن يذكر املتدرب قواعد استخدام الوسائل التعليمية يف جمال تعليم الكبا 3
 الوسائل التعليمية بكفاء  وفاعلية. إحدىأن يستخدم املتدرب  4

 ساعتان :املدة الزمنية للجلسة

 :اإلجراءات التدريبية
 الزم  ابلدقيقة اإلجراءات  م
 20 ( الوسائل التعليمية3-10) نشر  1
 20 مناقشة النشر  2
 20 ( ورشة عمل3-11) نشاي 3
 20 عرض املتدرب  واملناقشة 4
 20 ادختبار البعدي للربانم  5
 20 وختامه الربانم  التدرييبتقييم  6

 120 اجملموع
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 دقيقة 20            ةالتعليميالوسائل  (3-10) نشرة 
 
 منها:  اصرفاملنه  يتكون م  عد  عن  الوسائل التعليمية عنصر مهم م  عناصر املنه  الدراسي 
 (خلإ اتهداف واحملتو ت والطرق واتنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقومي...) 

 التعليمية:الوسائل  مفهوم
 هبدف توضـــــيح املعاين  لمعملية التعليم والتعم لت ســـــ  ومواد يســـــتخدمها املعل وأدواتأجهز  جمموعة  هي

 .الطالب أذهانوشرح اتفكار يف 
 مسميات الوسائل التعليمية:

وســـائل  / صـــادر التعليميةامل /الوســـيطةالوســـائل /  البصـــريةالســـمعية و الوســـائل  /معينات التدريس /اإليضـــاحوســـائل 
 .التدريستكنولوجيا و  تقنيات التعليم /التعليمية ادتصال
 :يف حتسني عملية التعليم والتعلم الوسائل التعليميةأهمية 
ثار  وحتفيزهم للتعلم واســـــــــــت الطالباســـــــــــتثار  اهتمام  .1

 . للتعلم محاجته وإشباعدافعيتهم 
 تغلب على اللفظية وعيوهبا.ال .2
 ترسيخ املعلومات وتعميقها. .3
 التنويع والتًديد. .4
 التغلب على احلدود الزمنية واملكانية. .5
 أقاي سلوكية.إىل  املعلومات النظريةحتويل  .6
  اجلهد واملال.ريتوف .7
 تقوية العالقة ب  التعلم واملتعلم. .8
 .لممجيع حواس املتعوتنشيط على اشرتاك  املساعد  .9

 الطالب.تنمية الثرو  اللغوية لدى .10
 تسهيل املعلومات وتيسري عملية التعلم..11
 تنمية املالحظة والنقد..12
دى املســــــــتوى العلمي لمســــــــامهتها يف معاجلة اخنفاض .13

 املعلم .

دتــًــاهــات اتعــديل الــــســلوك وتــكــويــــــــ  يف  املسامهة.14
  .اجلديد 

 املتعلم حب ادستطالع. ةتنمي.15
كل على اســــــتمرارية املعلومات احلية وبشــــــ املســــــاعد .16

 واضح يف أذهان التالميذ.
لفروق اعلى تنويع أســــاليب التعليم ملواجهة  املســــاعد .17

  .ب  املتعلم  ةالفردي
ذ خاصــــــة يف تعليم أعداد متزايد  م  التالمي املســـــامهة.18

 يف هذا الوقت.
ا ترتيــــب واســـــــــــتمرار اتفكــــار الس يكوهنــــإىل  تؤدي.19

 .الطالب
 يف اإلجيـابيـةالطـالـب يف ز د  مشــــــــــــاركـة  املســــــــــــاعـد .20

 .اخلرب  باكتسا
ــــــــــــــــــنو .21 يم تكوي  مفاهإىل  ع الوســـــــائل التعليميةيؤدي تـ

 .سليمة
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 ةالتعليميالوسائل  (3-10) نشرة :تابع  
 
 

  ث أةهرت اتحباث الس أجرهتا كل الدراســــــــــات أن للرؤ  أثرًا إجيابياً كبرياً على العملية التعليمية  حيأثبتت
 م :

تعبري ع  الكلمات التعليم يف حالة ال ىيف مســتو  %200جامعة ويســكانســ  أن هناك ز د  تبله  ←
 ابملساعدات املرئية.

وذلك عند  %40مينوســــــــــوات أن الوقت الالزم لتوضــــــــــيح فكر  معينة قد اخنفض بنســــــــــبة جامعة  ←
 استخدام الوسائل املرئية يف التقدمي.

 وقد ذكر أحد مستشاري شركة (IBM:أن اتفراد حيصلون على ) 

 ع   ريق اللمس والتذوق والشم. %12 .ع   ريق السمع %13 م  املعلومات ع   ريق الرؤ . 75%

 

  لمة والصور  معاً هلا أتثري أكرب الصور  هلا أتثري أكرب م  الكلمات مبفردها مبقدار ثالثة أضعاف  وأن الكوأن
 م  الكلمات مبفردها مبقدار ستة أضعاف.

 

  أثبتت أنه يتم حتصيل:اتخرى كما أن بعض الدراسات 

 ابقي احلواسع   ريق  %6 ع   ريق حاسة السمع %11 م  املعلومات ع   ريق حاسة النظر 83%

 

 نسان يتذكر:ذكرت إحدى الدراسات أن اإل 

 مما يقول ويفعل %90 مما يقول %70 مما يرى ويسمع %50 مما يرى %30 مما يسمع %20 مما يقرأ 10%
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 ةالتعليميالوسائل  (3-10) نشرة :تابع  
 

 أقسام الوسائل واملساعدات:
 التقسيم األول:

 مسعية وبصرية معينات -ت معينات بصرية -ب معينات مسعية -أ
 التقسيم الثاني:

 أجهز  عرضإىل  وسائل حتتاج -ب أجهز  عرضإىل  وسائل د حتتاج -أ
 التقسيم الثالث:

HARD-WARE  حات أبنواعها  مثل: الســبورات واللو
رض الشرائح أجهز  احلاسب اآليل والتلفزيون والفيديو  أجهز  ع

 .خلإشاشات العرض  اجملسمات والنماذج...   واتفالم

SOFT-WARE الشـــــــــــفـافيـات   مقـا ع الفيـديو  :مثـل
  امللصـــــــــــقات  الرســـــــــــوم  اتوراق  شـــــــــــرائح العرض  اللوحات

 .خلإ ...الصور
 ويضاف ملا سبق:

ال البيانية  اللوحة الوبرية  الكتيبات  الســـبور  البالســـتيكية  الســـبور  املغنا يســـية  امللصـــقات  الرســـوم  الصـــور الفوتوغرافية  اتشـــك
 خل(.إ  اتفالم السينمائية... نماذج الكتالوجات  أجهز  التسًيلري  الالفانوس الس 

 
 القواعد األساسية يف استخدام الوسائل التعليمية:

 .أن يتمك  مجيع املشارك  م  ادستماع والرؤية مبنتهى الوضوح 
  ومشوقةأن تكون الوسيلة املستخدمة جذابة. 
 .أن تكون صاحلة لالستعمال 
   حاسة.أن ختا ب أكثر م 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ق.م(:451يقول احلكيم الصيين كونفوشيوس )

 إنين أنسى ما أمسعه. 
 وأتذكر ما أراه. 
 .ولك  أنفذ ما أفهمه 
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 ةالتعليميالوسائل  (3-10) نشرة :تابع  
 

 ؟الربوجكتور( بPower Point) شرائح عرضكيف تستخدم 
 جعل لكل شرحية فكر  واحد  قدر اإلمكان.ا 
 م  الرسوم البيانية أو الرسومات أو الصور. اً واحد شكالً  جعل لكل شرحيةا 
 جعل شرحية العرض بسيطة وواض ة وغري معقد .ا 
 استخدم التشويق لت ريك التفكري واإلبداع واخليال. 
 جتنب استخدام اإل ارات املزخرفة يف الشفافيات. 
 رقم العبارات واجلمل إذا كانت متتابعة أو إذا لزم ذلك. 
 اتســطر تعادل ارتفاع توســيع املســافات ب  اتحرف والكلمات وكذلك ب  اتســطر  ويفضــل ترك مســافة ب حرص على ا 

 اتحرف الكبري  الس تستعملها.
 ( للكتابة وهي:6×6) تذكر قاعد  

 لواحد.اكلمات يف السطر   ة الواحد   ود تكتب أكثر م  ستد تكتب أكثر م  ستة أسطر يف الشرحي
 .( نقطة للكتابة النصوص36) ـوال  ( نقطة للعناوي 44) ي الـحًم اخلط ذللكتابة استخدم  
 استخدام خطوي صعبة القراء . بيست  د 
 وص.جلميع النص واآلخرجلميع العناوي   أحدمهااستخدام أكثر م  نوع  م  اخلطوي   بست ي د 
 وان.التقليل يف اتلحد أقصى وابتعد ع  الز د  أو يف استخدم يف الكتابة لون  أو ثالثة  
 اجعل لكل شرحية عنواانً رئيساً. 
 ان.استخدم ألوان اخلط الداك  غري اخلافت على خلفية شرحية ألواهنا بيضاء أو فاحتة اتلو  
 الشرحية ابلكتابة والرسوم ولك  اترك فيها مساحة م  غري كتابة أو صور. د  أل 
 ن لديك وقت مناسب.يف نسخة أخرى لعرضها عندما يكو  يةا أن تكون لديك جمموعة م  الشرائح ادحتي على رصاح 
 .هاوتغيري الشرائح ( لت ريك Remote Control) استخدم جهاز الت كم ع  بعد 

 ؟املقاطع املرئيةكيف تستخدم 
 ملوضوع الدرس ويليب احتياجات املشارك  اً أن يكون املقطع املرئي مناسب. 
  وبلغة مفهومة للمشارك .  واض أن تكون الصور  والصوت ابملقطع املرئي 
  ليها.هم النقاي الس تريد منهم الرتكيز عأىل إأن يتم التعريف ابملقطع القصري مع تنبيههم 
  ( دقائق.7-5) مد  املقطع املرئي ع د تزيد أن 
 .أن حتفز اجلميع مبناقشة ما مت عرضه بشكل هادف 
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 ةالتعليميالوسائل  (3-10) نشرة :تابع  
 ؟(Flip Charts) السبورة الورقية:كيف تستخدم 

o  اً كمشار  25سم لعدد د يزيد ع  100 ×سم 50هو  :للسبور  الورقيةاملقاس النموذجي املناسب. 
o  وراق دون أن يراها املشــــاركون  وم  فيمكنك كتابتها بداية اإللقاء ابلقلم الرصــــاص على ات املهمةإذا كنت د حتفظ النقاي

 مث تقوم عند التدريب وأثناء العرض بكتابتها أو رمسها ابتلوان.
o ببعض  املهمةت أو اتشــــكال ميكنك إعداد بعض اتوراق مســــبقاً م  حيث الكتابة أو الرســــوم  وم  مث تغطية بعض الكلما

 ح الورقية الس ميك  إزالتها يف الوقت املناسب أثناء العرض.الشرائ
o ع ادبتعاد ع  اســتخدام اللون حد أقصــى ميف ثالثة ألوان ) حاول اســتعمال تشــكيلة م  اتلوان ولك  دون املبالغة يف ذلك

 اتمحر(.
o تابة والرسم ابلكامل.م  ورقة السبور  فارغًا حىت يتمك  اجلالسون يف اخللف م  رؤية الك لترك الثلث اتسفا 
o ال.حرص على إضفاء مزيد م  اإلثر  واجلاذبية على اللوحات وذلك ابستعمال اخلطوي واتشكا 

 ممغنطة أو غري ممغنطة() ؟السبورة الثابتة واملتحركةكيف تستخدم 
o اكتب خبط واضح وكبري. 
o  ًقصري  اكتب عبارات ومجال. 
o  واض ة وذات ددلة وأشكادً  اً ارسم صور. 
o  م  صالحية اتلوان  والتأكد م  تغطية قلم اتلوان بعد استخدامه مباشر .أتكد 
o إخل( أسود  أزرق  أخضر...) أن يكون لديك ألوان متعدد على حرص ا 
o  كتب على السبور  يف املر  الواحد  بلون  أو ثالثة ألوان ود تزد.ا 
o .أتكد م  جود  وصالحية املم ا  الس ستستخدمها حملي اتلوان 
o .فائد  السبور  املمغنطة يف تثبيت اتوراق والبطاقات 
o استطعت أن جتعل يف القاعة أكثر م  سبور  فافعل. إذا 
o .السبورات الثابتة يست س  أن تكون على أحد اجلدران اتربعة 
o .السبورات املت ركة يست س  أن تكون يف الرك  اتمامي اتمي  أو اتيسر 
o  ر  مرتفعًا ع  اترض وأن يكون أعلى الســـبو   ســـم100تفعاً ع  اترض مبقدار يســـت ســـ  أن يكون أســـفل الســـبور  مر

 سم.130سم  أي أن السبور  د يزيد حًمها  وهلا عمودً  ع  230مبقدار 
o  على السبور  فههنا أيسر للقراء   وجتنب ما استطعت أسفلها.أاكتب 
o للعرض.تكون واض ة يها  كما أهنا ل  جتنب أن تستخدم السبور  شاشة للعرض تنك ستضطر ملسح ما كتبت عل 
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 دقيقة 20               ورشة عمل: (3-11) نشاط 
 

 جمموعتك: أفرادابلتعاون مع 
عند اســـتخدام أهنا مناســـبة  الس ترىاإلرشـــادات هم أوضـــح  (10-3) على ضـــوء قراءتك للنشـــر  الســـابقة

 :التاليةالتعليمية  الوسائل
 (1) اجملموعة

 شرائح عرض
 (Power Point )

 بالربوجكتور

 
 
 
 

 (2) اجملموعة

 املقاطع املرئية

 
 
 
 

 (3) اجملموعة

 السبورة الورقية
 (Flip Charts) 

 
 
 
 

 (4) اجملموعة

السبورة الثابتة 
 واملتحركة

 ممغنطة أو غري ممغنطة() 
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  دقيقة 20             فردي() البعدياالختبار  :نشاط( 3-12) 

 

 املعلمةأخي املعلم / أختي 

 لى:إيهدف هذا االختبار للتعرف  

 ي.التدريبالبرنامج  بنهاية ما يتوافر لدى املعلم / املعلمة من معارف ومفاهيم ومهارات في مجال تعليم الكبار 

 

 

 تعليمات مهمة:

 قرأ السؤال بدقة واختر اإلجابة الصحيحة من خ ل ما تم التدري  عليه في البرنامج.ا. 1

 إجابة واحدة فقط.. لكل سؤال 2

 دقيقة فقط. 20تجاوز مدة االختبار املدة الزمنية املحددة له وهي تال . 3

 السؤال. عناستخدم قلم الرصاص عند اإلجابة . 4

 16) يتكون االختبار من قسمين في كل قسم. 5
ا
 32) ، مجموع فقرات االختبار ( سؤاال

ا
 .( سؤاال

 .(80-79) التدريبية في الصفحات التالية: يوجد االختبار القبلي والبعدي في الحقيبة. 6

  ،البعدي() القبلي( والثاني) قارن بين االختبار األول  ؛. بعد االنتهاء من اإلجابة في االختبار البعدي7

 وحدد مدى تقدمك في البرنامج التدريبي.  
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 ليس العربة مبا تعرف...
تفعله مبا تعرفولكن العربة مبا   

 

 بطاقات التقييم
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 للمشاركين البعدي -نموذج االختبار القبلي

  تاريخ اليوم  االسم

 
ا
 :هلب( من األرقام حس  األسماء التي تدل على املفهوم املناس  ) أ( ما يناسبه في العمود) اختر من العمود :أوال

 (ب) العمود م أ() العمود الرقم

ها العمليات التعليمية واإلدارية لتعليم الكبار وقيادتها ومتابعة جميع الشررررررررلوة املتعل ة  الجهة املعنية باإلشرررررررررا       1

 بإدارات التعليم.

إدارة / قسم تعليم  

 الكبار

الحي املتعلم وما يسررررررتبد من برام   ي ) تشررررررمم تعليم الكبار ايبتداتو واملتوسررررررو والجااوتع و رام  التعلم مد  الحياة 2

 و راام  مبتمع بال أميةع وحمالت التو ية ومحو األمية.هذا املجال(ع 

 
 كيااات تعليم الكبار

 مدارس تعليم الكبار  تشمم جميع مراحم تعليم الكبار ايبتدائية واملتوسطة والجااوية التابعة لوزارة التعليم. 3

الشررهادة ايبتدائية املعادلة لشررهادة ال رر  تمنح و  عكياة تر وت يتم التعليم فيهع وتكوة مدة الدراسررة به ثالس سررنوات 4

 السادس  ي التعليم العام.

مدارس تعليم الكبار  

 ايبتدائية

منح شرررررهادة اجتياز املرحلة املتوسرررررطةع للطال  تكياة تر وت يتم التعليم فيهع وتكوة مدة الدراسرررررة به ثالس سرررررنواتع و  5

 العام. الذين فاتتهم الفرصة ملواصلة تعليمهم  ي مدارس التعليم

مدارس تعليم الكبار  

 املتوسطة

منح شررررررررررررهادة اجتياز املرحلة الجااويةع للطال  تكياة تر وت يتم التعليم فيه وتكوة مدة الدراسررررررررررررة به ثالس سررررررررررررنواتع و  6

 الذين فاتتهم الفرصة ملواصلة تعليمهم  ي مدارس التعليم العام.

مدارس تعليم الكبار  

 الجااوية

 شررررررة سرررررنة وثالثة أشرررررهر فما فون من الذكور واإلااس وي يمتلي املهارات األسررررراسرررررية ال    كم شرررررغ  بله  مرى إحد  7

 تمكنه من ال راءة والكتابة والحسا .

 
 األمو

كم شررررررررررررغ  باله من الذكور واإلااسع ومشررررررررررررمم  لي كم من ي يمتلي مهارات ال راءة والكتابةع أو من لديه مسررررررررررررتو   8

ايلتحان ببرام  تعليمية أو إل       وظيفةع أو من تخرج من مراحم التعليم ويحتاجتعليم  وث ا ي ي يلهله للح ررررررررررررول 

 تدريبية لتنمية  اته أو تطوير مهاراته  ي إطار حاجات املجتمع ومتطلبات التنمية.

 
 الكبير

 

( من املهارات األسررراسرررية لل راءة والكتابة والحسرررا   للوصرررول ) تمكية الدارسرررية 9
ً
 وإااثا

ً
 مسرررتو  تعليم  وث ا يإل    كورا

 يمكنهم من اإلملام بتعاليم الدين اإلسالمو وتسيير أمور حياتهم.

 محو األمية 

 

 الطالب  امللتحق من الذكور أو اإلااس بمدارس تعليم الكبار بمراحلها الجالس: ايبتدائية واملتوسطة والجااوية. 10

سرررررررررررره ع ولرا لررديرره املهررارات راق رررررررررررريرة املررد  وي تايررد مرردتهررا  ن  ررام دامللتحق من الررذكور أو اإلارراس ببرام  محو األميررة  11

 األساسية لل راءة والكتابة والحسا .

 
 الدارس

زمة األمو  ي مكاة وجودىع ويتسم باملرواة والجا بية مع توفير الحوافا الال إل   براام  تعليم  ملحو األمية األببدية ي م 12

 بالبراام .لايادة دافعية األمو احو ايلتحان 

براام  مبتمع بال  

 أمية

حمالت اات رائيرة مركاة ت رام  ي األمراكن ال   ي يمكن فإهرا إ رداد ف ررررررررررررول منت مرة مجرم: منراطق سرررررررررررركن البردو الرحرمع  13

 واملناطق النائيةع و لي ملدة مناسبة لتح يق محو األمية.

حمالت التو ية ومحو  

 األمية

باملسررررررتو  ايقت ررررررادت والتعليم  املنخفد   هد  تاويد قاطل  الحي من الج سررررررية  براام  ينفذ  ي األحياء ال   تتسررررررم 14

براملهرارات الحيراتيرة واملهرارات املهنيرة ال   تلهلهم للرفع من مسررررررررررررتواهم ايقت رررررررررررررادت وايجتمرا ي والتو وت وتح ق لهم 

 ايستدامة الالزمة للعرش بكرامة  ي مبتمعاتهم.

 
 الحي املتعلم

 

التعليم الذت ي دم من خالل كيااات تعليم الكبار أو خارجهاع املشررررررتمم     التعلم املسررررررتمر مد  الحياةع باسررررررتخدام  15

فرص وقنوات التعلم الرسرررررررررررمية و ير الرسرررررررررررمية طوال حياة اإلطسررررررررررراة  من أجم تعايا التطوير والتحسرررررررررررية املسرررررررررررتمر 

 للمعار  واملهارات الالزمة للعمم وتح يق الذات. 

 
 مد  الحياةالتعلم 

 

16  
ً
مبمو رة من املعرار  والغبرات وال يم ال   تسررررررررررررا رد الكبير     التفرا رم مع مبتمعره الرذت يعرش فيرهع وتبعلره قرادرا

     معرفة  اته وإدارتها والتعبير  نها والتكي  اإليبابوع بطري ة تلّهله لتدبير متطلبات حياته بنباح.

 
 املهارات الحياتية
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: ضد أمام 
ا
 ) صح( أم) العبارات التاليةثانيا

ا
 بالنسبة لك: خطأ( حس  ما تراه مناسبا

 صح أم خطأ العبارات م

  يتعلم الكبار ما يشعروة بأاه ضرورت لهم.  1

  .يريدوة توظي  خبراتهم الساب ةي يناسب الكبار ألنهم ي أسلو  حم املشكالت  2

3 
ع شجوت خبراتهمبستهائ ت لم أو تي و   بر     أاماط املتعلميةوأة ت التعليم متعة و هجةأة تبعم من  :هوقااوة التأثير 

  .مشا ر طيبة لديهم لكو تتركاملتعلمية باستمرار 

  املشوقة.ة ت دم  روض الحاسب اآللي أهو أة تكوة أهدافي واضحة و  :قااوة املمارسة 4

5 
للمعلم أة يركا     النمو الب ررررررت ألهميته  ي لكن األفضرررررم  وسرررررمعية( عحركيةع و  ررررررية) يتعلم الطال  حسرررررب أاماطهم

  التعليم.

6 
ة الطري ة جاء من إهي األشررمم واألوسررعع و  األسرراليبإة الفرن بية اسررتراتيبية التدريب وطرن التدرما وأسرراليب التدرما: 

 هي جاء صغير من الطري ة. ايستراتيبيةة وإع األساليب
 

7 
 أة يهرد 

ً
وأة تكوة كرم منرا ا التعليم وثي رة ال ررررررررررررلة  عحرم املشرررررررررررركالت العمليرةإل   التعليم الطال  الن ريوة يحبوة دائمرا

 يمكن تطبيق منا جه     الواقع الحياتو املغتل . عبالعالم الغارجي الح ي و
ً
  وأة يكوة تعليما

8 
 معلمبوصرفي إ ا سرلل  

ً
  ا

ً
 صرعب سرلاي

ً
ة إارج الدرسع و خة املوضروع إ :وخارج موضروع الدرس فإة أفضرم إجابة أة ت ول له ا

 ب  ي وق  الدرس.كوة  لي  ي وق  ايستراحة وي تبكن  تملي اإلجابة قم له سي
 

  .ايستفادة من الغبرات الساب ة هو أحد معايير اختيار طرن التدرما باستخدام طري ة املناقشة والع   الذهل  9

10 
  ع وي   ندما تستخدم شرائح ا لعرض باور 

ً
أسطر  ي الشريحة الواحدةع وي تكتب أكثر  10أاه ي تكتب أكثر من  تذكر دائما

  كلمات  ي السطر الواحد. 10من 

  وص.( ا طة للكتابة الن 36) ( ا طة للعناوين والررررررر44) الررررر تاستخدم حجم الغو    وي  شرائح ا لعرض باور     للكتابة  11

  .التغيير بسهولة كما يت   ب لة املرواة  ي التفكيرمن خ ائ  املتعلم الكبير أاه ي ي بم  12

13 
وأة الكم ( 2) تأجيم الحكم     األفكارع( 1) وت وم     فلسررررررررررررفتية هما: عأهم طرن التدرما هي طري ة ورش العمم إحد 

  النوع. أتمن األفكار يولد الكي  

14 
 وي تبلاع وي تعب  

ً
ع وحاول أة تتبنب  ند ت ديم الدرس من األفضررررررررررررم أة ت م واقفا

ً
ب لم رصرررررررررررراص أو ب طعة ورن مجال

  .الحركة أكثر مما ي بغيع كم هذى األشياء قد تعل  أاي تبد صعو ة  ي توصيم الدرس لهم

  كم الطال  بوضوح. املعلمطال  أة ير  ال ا د مي ترترب الوحيد  شرط ال 15

16 
ودور  ةالتعليم تهم ال رررغار واملراه يةع وأة الكبير له مكاا أة  ملية  يالغ رررائ  النفسرررية للكبار وتتمجم  إحد ال لق هو 

  .هو بالتركيز     ت بم مفهوم التعلم املستمر مد  الحياة لجميع الناسع وأفضم الحلول ااضا ومست م ي ي بم  هذا الدور 

 
 



 

م2017 -هـ 9143  خلصائص واملفاهيما -تدريب معلمي تعليم الكبار                         81   

 

 

طريقة احملاضرةمناذج تقييم   
 

  
  /تقييم كلمة اتستاذ

 الحظةامل 1 2 3 4 5 العبارة م
       املقدمة مارية لالهتمام 1
       املتحدث ملم ابملوضوع 2
       الكلمة متسلسلة ومرتابطة 3
       املتحدث على درجة من احلماس 4
       الكلمة تتعلق حباجات املشاركني 5
       املتحدث ملتزم ابملدة الزمنية احملددة 6
       املناسبةاخلامتة استخدم  7

 

  /تقييم كلمة اتستاذ
 الحظةامل 1 2 3 4 5 العبارة م
       املقدمة مارية لالهتمام 1
       املتحدث ملم ابملوضوع 2
       الكلمة متسلسلة ومرتابطة 3
       املتحدث على درجة من احلماس  4
       الكلمة تتعلق حباجات املشاركني 5
       املتحدث ملتزم ابملدة الزمنية احملددة  6
       املناسبةاخلامتة استخدم   7

 

  /تقييم كلمة اتستاذ
 الحظةامل 1 2 3 4 5 العبارة م
       املقدمة مارية لالهتمام 1
       املتحدث ملم ابملوضوع 2
       الكلمة متسلسلة ومرتابطة 3
       املتحدث على درجة من احلماس  4
       الكلمة تتعلق حباجات املشاركني 5
       املتحدث ملتزم ابملدة الزمنية احملددة  6
       املناسبةاخلامتة استخدم   7
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 يف برنامج بطاقة استطالع رأي املشاركني
 تدريب معلمي/ معلمات تعليم الكبار

 
 ـه14  /  /   اتريخ ادنعقاد:                   املدرب:اسم 

 

 ؟ما انطباعاتك العامة عن الربنامج التدريبي :ثالثاً 

 

 مناسبة مناسبة :الربنامج :أوالً 
 حلد ما

 غري
 غري مناسبة :سبب اختيارك مناسبة

     أهداف الربانم  1
     مكان إقامة الربانم  2
     قاعة التدريب 3
     اتنشطة واتساليب التدريبية 4
     املتدرب مة الربانم  ملستو ت ءمال 5
     مدى مناسبة احلقيبة التدريبية 6

 :املدرب :ثانياً 
 املدرب / املدرب / املدرب /

 مناسب
مناسب 
 حلد ما

 غري
 مناسب مناسب

مناسب 
 حلد ما

 غري
 مناسب مناسب

مناسب 
 حلد ما

 غري
 مناسب

          قدرته على إدار  الربانم  1
          حس  تعامله مع املشارك  2
          قدرته على تبسيط املاد  التدريبية 3
          قدرته على توةيف النقاش واحلوار 4
          التدريبية كفاءته 5
          قدرته على الت فيز 6

 سبب اختيارك
 غري مناسب
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 رأي املشارك بالربنامج التدريبي

 

 :الربانم  مكان انعقاد هـ14  /  /  اتريخ انعقاد الربانم :

1 
 ما أهم اتشياء
 الس تعلمتها
 ؟م  الربانم 

 
 
 
 
 

2 
 ما رأيك يف
 موضوعات

احلقيبة التدريبية ملعلمي 
 تعليم الكبار؟

 غري مهم إ القاً  غري مهم مهم حلد ما مهم مهم جداً  املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار .1

 غري مهم إ القاً  غري مهم مهم حلد ما مهم مهم جداً  اروادجتماعية للكباخلصائص النفسية  .2

 غري مهم إ القاً  غري مهم مهم حلد ما مهم مهم جداً   رق التدريس والوسائل املساعد  .3

3 
 هل تقرتح
 موضوعات

 ؟أخرى

 
 
 
 
 

4 
 هل تقرتح حذف 
 ؟موضوعات يف احلقيبة

 ؟وملاذا

 
 
 

5 
 انطباعكسًل 

 بشكل عام
 ع  الربانم 

 
 
 
 
 

 العمل:            :اختياري() االسم 6
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 املواد العلمية واإلثرائية
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 (1الجلسة  – 1اليوم) : أهم املفاهيم األساسية في تعليم الكبار ثرائيةإو  مادة علمية 

 

 الكبار:إدار  / قسم تعليم 

 عة مجي  الشؤون املتعلقة هبا إبدارات التعليم.اجلهة املعنية ابإلشراف على العمليات التعليمية واإلدارية لتعليم الكبار و يادهتا ومتاب

 كياانت تعليم الكبار:

من برامج يف هذا اجملال(، م وما يستجد احل  املتعل) تشمل تعليم الكبار االبتدائ  واملتوسط والاانو ، وبرامج التعلم مدى احلياة 
 وبرانمج جمتم  بال أمية، ومحالت التوعية وحمو األمية.

 مدارس تعليم الكبار:

 تشمل مجي  مراحل تعليم الكبار االبتدائية واملتوسطة والاانوية التابعة لوزارة التعليم.

 مدارس تعليم الكبار ادبتدائية:

ية املعادلة لشهادة الصف السادس يف متنح الشهادة االبتدائو  ،سة به ثالث سنواتكيان تربو  يتم التعليم فيه، وتكون مدة الدرا  
 التعليم العام.

 مدارس تعليم الكبار املتوسطة:

حلة املتوسطة، للطالب الذين فاتتهم شهادة اجتياز املر متنح و كيان تربو  يتم التعليم فيه، وتكون مدة الدراسة به ثالث سنوات، 
 هم يف مدارس التعليم العام.الفرصة ملواصلة تعليم

 مدارس تعليم الكبار الثانوية:

لة الاانوية، للطالب الذين فاتتهم ش    هادة اجتياز املرحمتنح و كيان تربو  يتم التعليم فيه وتكون مدة الدراس    ة به ثالث س    نوات، 
 الفرصة ملواصلة تعليمهم يف مدارس التعليم العام.
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 اتمي: 

ات األساسية ال  متكنه من عشرة سنة وثالثة أشهر فما فوج من الذكور واإلانث وال متل  املهار كل شخص بلغ عمره إحدى 
 القراءة والكتابة واحلساب.

 الكبري: 

ن لديه مس      توى تعليم  مكل ش      خص ابلغ من الذكور واإلانث، ويش      مل ذل  كل من ال متل  مهارات القراءة والكتابة، أو 
امج تعليمية أو تدريبية لتنمية ذاته االلتحاج برب إىل  وظيفة، أو من  رج من مراحل التعليم وحيتاجوثقايف ال يؤهله للحص  ول على 

 أو تطوير مهاراته يف إ ار حاجات اجملتم  ومتطلبات التنمية.

 حمو اتمية:

ى تعليم  وثقايف مكنهم مس   تو إىل  لذكوراً وإاناثً( من املهارات األس   اس   ية للقراءة والكتابة واحلس   اب  للوص   و ) متكني الدارس   ني
 من اإلملام بتعاليم الدين اإلسالم  وتسيري أمور حياهتم.

 الطالب:

 ة والاانوية.امللتحق من الذكور أو اإلانث  دارس تعليم الكبار  راحلها الاالث: االبتدائية واملتوسط

 الدارس:

 ، ولي  لديه املهارات األس     اس     ية مدهتا عن عام دارس      امللتحق من الذكور أو اإلانث بربامج حمو األمية  ص     رية املدى وال تزيد
 للقراءة والكتابة واحلساب.

 برانم  جمتمع بال أمية:

ذبية م  توفري احلوافز الالزمة لز دة األم  يف مكان وجوده، ويتس          م ابملرونة واجلاإىل  برانمج تعليم  حملو األمية األجبدية يص          ل
 دافعية األم  حنو االلتحاج ابلربانمج.
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 :محالت التوعية وحمو اتمية

كن البدو الرحل، واملنا ق النائية، سمحالت انتقائية مركزة تقام يف األماكن ال  ال مكن فيها إعداد فصول منتظمة مال: منا ق 
 وذل  ملدة مناسبة لتحقيق حمو األمية.

 

 احلي املتعلم:

 ين احل  من اجلنس    ني ابملهارات لتعليم  املنخفا  هبدف تزويد  ابرانمج ينفذ يف األحياء ال  تتس    م ابملس    توى اال تص    اد  وا
وحتقق هلم االستدامة الالزمة للعيش  ، احلياتية واملهارات املهنية ال  تؤهلهم للرف  من مستواهم اال تصاد  واالجتماع  والتوعو 

 بكرامة يف جمتمعاهتم.

 

 التعلم مدى احليا :

دى احلياة، ابس         تخدام فر  مالتعليم الذ  يقدم من خالل كياانت تعليم الكبار أو خارجها، املش         تمل على التعلم املس         تمر 
ملس     تمر للمعارف واملهارات الالزمة او نوات التعلم الرمسية وغري الرمسية  وال حياة اإلنس     ان  من أجل تعزيز التطوير والتحس     ني 

 للعمل وحتقيق الذات. 

 

 ت احلياتية:املهارا

يه، وجتعله  ادراً على معرفة ذاته فجمموعة من املعارف واخلربات والقيم ال  تس         اعد الكبري على التفاعل م  جمتمعه الذ  يعيش 
له لتدبري متطلبات حياته بنجاا.  وإدارهتا والتعبري عنها والتكيف اإلجيايب، بطريقة تؤه 
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 :مادة علمية 

 :(2الجلسة  – 1اليوم) ملعلم تعليم الكبار أهم الكفايات ال زمة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفا تأهم  م
 التخطيط للعملية التعليمية. 1
 .حل املشكالت 2
 .الكبري الطالبإىل  التعرف 3
 . رق تعليم الكبار 4
 ه.وأساليب  رق التدريس 5
 .استخدام الوسائل التعليمية 6
 .إدار  الفصل واملناقشات 7
 .التقومي 8



 

م2017 -هـ 9143  خلصائص واملفاهيما -تدريب معلمي تعليم الكبار                         89   

 

 

 

 (2الجلسة  – 1اليوم) هومهام معلم تعليم الكبار واجبات  :مادة علمية: 

 :هومهام واجبات معلم تعليم الكبار

 اسية.متطلبات حتقيق أهداف املواد الدر  والقيام بكل كاماًل تدريس النصاب املقرر م  احلصص   .1
 للو  .دنتماء وا والودء للملكتعمل على تنمية ادعتزاز ابلدي   الس واتنشطةاملشاركة يف الربام   .2
 الراجعة هلم. وتقدمي التغذيةمتابعة أعمال الطالب  .3
 س البنات(.ر داخاص مب) التقيد ابملناوبة اليومية .4
 متابعة انتظام الطالب أثناء احلصة الدراسية. .5
 تطويرها م  واقع تطبيقها.اقرتاح ما يراه مناسباً لو   اخلطط الدراسية والكتب املقرر  وتقوميهااملناه  و دراسة  .6
انتظام الدراســة وجدية العمل وحتقيق البيئة  لتعليمية واإلدارية يف كل ما م  شــأنه حتقيقاالتعاون مع املشــرف  الرتبوي  واهليئة  .7

 احملفز  للتعلم.
 املشاركة يف اجملالس واللًان. .8
 مليدان الرتبوي.ااملستًدات يف إىل  التعرفو   نياً وتربو ً التنمية الذاتية ورفع الكفا ت علمياً ومه .9

تســربه م  خالل املالحظة إىل  ؤديتاكتشــاف اجلوانب الصــ ية وادجتماعية والنفســية املعيقة لتقدم الطالب دراســياً أو الس .10
 .واإلرشادجلنة التوجيه إىل  الصفية ورفعها

 ملختصة ابلوزار  هبا.اوبرام  تعليم الكبار وتزويد اإلدار  دراسة وإبداء املالحظات حول املقررات الدراسية .11
 إدخال وتدقيق مهارات ودرجات الطالب يف برانم  نور..12

 

 :أخرى مرتبطة مبعلم تعليم الكبار مهام وواجبات

 احلضور قبل بداية احلصص وادنصراف بعد انتهاء جدول حصص املعلم اليومي..13
  تطبيق اسرتاتيًيات التعلم احلديثة أثناء التدريس مع مراعا  اخلصائص النفسية للكبار..14
 فاعل. املشاركة يف تعلمإىل  توةيف التقنية احلديثة و رائق ومصادر التعلم الس تدفع الطالب.15
 إهناء املقررات الدراسية حسب الربانم  الزمين املوزع على أسابيع الفصل الدراسي..16
 احلد اتدىن. يذ تقومي الطالب يف املدارس وتنفيذ الفصول العالجية مل  أل حيققوا مهاراتإعداد وتنف.17
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  (2سة الجل – 1اليوم) تعليم الكبار  الوصف الوظيفي لوظائف إثرائيةمادة: 

 

 
 

 املسمى الوةيفي قائد مدرسة تعليم الكبار
 املسؤول املباشر مدير إدار  /رئيس قسم تعليم الكبار

 املرؤوسون مجيع منسويب املدرسة
 اهلدف العام للوةيفة د .تعليمياً لت قيق اتهداف املنشو و  قياد  املدرسة تربو ً 

 الواجبات:
 على إعداد خطة املدرسة وتنفيذها. اإلشراف .1
 هامهم وفق ف الالزمة للقيام ذل  من خالل إص دار التكاليو  توزي  املهام على مجي  املوظفني بداية العام الدراس    .2

 لتعليم الكبار. اإلجرائ و  الدليل التنظيم 
جراءات الطالب الناجحني إومتابعة اس    تكمال ، والتأكد من الواثئق املطلوبة  بول الطالب املس    تجدين يف املدرس    ة .3

 .يف برانمج نور
  املدرسة.كيل يف إعداد جداول احلصص اليومية بناء على اخلطة الدراسية يف املدرسة يف حال عدم وجود و  .4
 مدارس البنات(.) إعداد جدول املناوبة اليومية واملشاركة يف تنفيذه .5
 .رف  مباشرة املعلمني وعدد حصصهم األسبوعية بعد أسبوعني من بدء الدراسة .6
 رف  بياانت إحصائية عن العاملني وأ م غياهبم شهر ً. .7
ة، وعدد الفص      ول ( من أ م الدراس       %25) رف  بياانت إحص       ائية عن عدد الطالب الذين جتاوزت نس       بة غياهبم .8

 .واألنشطة املنفذة فصلياً 
 احملافظة على أمن و نه.و  تعزيز  يم االنتماء الو ين .9

 املالية يف إدارة التعليم. اإلدارةمتابعة امليزانية التشغيلية م   .10
 التجهيزات  بل بدء الدراسة.و  هتيئة املرافقو  تنظيمو  اإلشراف على جتهيز .11
 ذل .اسية من اجلهة املختصة واإلشراف على حفظها يف األماكن املخصصة لاستالم الكتب الدر  .12
 السجالت املتعلقة ابلعمل.و  جتهيز امللفاتو  التأكد من إعداد .13
 الكبار. متابعة أتمينها م  إدارة /  سم تعليمو  اإلداريةو  حتديد احتياجات اهليئة التعليمية .14
 ملعتمدة.مكافآت الطالب وفق الضوابط او  املدرسةرف  املستحقات املالية جلمي  منسويب و  إعداد .15
 رسة.غريهم ممن تقتض   بيعة عملهم ز رة املدو  التعاون م  املشرفني الرتبوينيو  التنسيق .16
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 قائد مدرسة تعليم الكباراتبع: الوصف الوةيفي ل
 ا. وجبهالعمل جهات االختصا  وتوضيح مضامينها و العاملني ابلتعاميم الصادرة من تزويد  .17
على كل ما  عواال ال، اارات والتأكد من س             المة إجراءاهتمتابعة تطبيق الئحة التقومي املس             تمر وأعمال االختب .18

 تعديالت تتعلق هبما.يستجد من تعاميم و 
 وى التحصيل الدراس .ا اذ ما يلزم بشأهنا للرف  من مستاسة نتائج التقومي واالختبارات و اإلشراف على در  .19
 .األمن والسالمة واإلشراف على النظافة والصيانة متابعة أعمال .20
 رفعها إلدارة /  سم تعليم الكبار.حات ال  تسهم يف تطوير العمل و تقدمي املقرت  .21
 از أعماهلم ومشاركاهتم.متابعة أداء اهليئة التعليمية واإلدارية من خالل ز رهتم واال الع على خططهم وإجن .22
 لني وفقاً للتعليمات املنظمة لذل .إعداد تقارير األداء الوظيف  للعام .23
 واليوم العامل  حملو األمية ورف  تقارير اليوم العريباليوم الو ين و  :ية والعربية مالاملش         اركة يف املناس         بات احمللية والعامل .24

 بذل  إلدارة / سم تعليم الكبار.
 لكبار.تعليم ا برامج التدريب ال  حتددها إدارة /  سمملشاركة يف االجتماعات واللقاءات و ا .25
 تدري  ما يسند إليه من حصص يف مدرسته.اإلشراف العام و  .26
 القيام أب  مهام يكلف هبا من املسؤول املباشر يف جمال اختصاصه. .27

 :العالقات الوةيفية
 مجيع منسويب املدرسة .1الداخلية: 
 اتجهز  احلكوميةو املؤسسات إدار  التعليم / إدار  / قسم تعليم الكبار / مكتب تعليم الكبار /  اخلارجية:

 مواصفات شاغلي الوةيفة:
 املؤهالت العلمية: بكالوريوس

 قائد / وكيل مدرسة ملد  د تقل ع  سنت . اخلربات العملية:
 املعارف:
 املتعلقة بطبيعة العمل. واإلجراءاتاملعرفة التامة ابألدلة والتعليمات  .1
 التعليمية ال  يعمل هبا.املعرفة التامة أبهداف املرحلة  .2
 املعرفة ابالجتاهات احلدياة بنظر ت التعليم والتعلم. .3
 اإلملام لصائص منو  الب تعليم الكبار. .4

 :املهارات والقدرات
التعامل م  ا خرين.و  االتصال الفعال .3. حتديد األولو ت. /2 التنظيم./و  . التخطيط1  
. استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال العمل.5 /. اخلطاابت الرمسيةو  . إعداد التقارير4  

 مل./ العمل بروا الفريق.ضغوط العو  التكيف م  متطلبات املبادرة / القيادة/ التمت  أبخال يات الوظيفة. / السمات الشخصية:
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 املسمى الوةيفي وكيل املدرسة للشؤون التعليمية
 املسؤول املباشر تعليم الكبارقائد مدرسة 

 املرؤوسون املرشد الطاليب /املعلمون
 اهلدف العام للوةيفة التعلم وضمان جودهتما.املسامهة يف إدارة و يادة املدرسة وحتسني عمليات التعليم و 

 :الواجبات
 املشاركة يف إعداد اخلطة. .1
 القيام أبعمال قائد املدرسة يف حال غيابه. .2
 مع املعني  يف املدرسة. التخصص على املعلم  ابلتعاونإعداد اجلدول املدرسي وتوزيع اتنصبة وفق  .3
 احملافظة على أم  و نه.و املشاركة يف تعزيز قيم ادنتماء الو ين  .4
 .بداء املل وةات واملرئيات بشأهنااد الع على تصميم الدروس للمعلم  وإ .5
صص التعليمية بتنفيذ احليئة التأكد م  مدى التزام اهللقيام ابلز رات الصفية للمعلم  يف الفصول و ا .6

 .الصفية حسب اخلطة املرسومة
 .هأو غياباملعلم حصص ادنتظار يف حال أتخر  توزيع .7
 املتابعة والتأكد م  تنفيذ التوصيات الصادر  ع  املشرف  الرتبوي . .8
 املشاركة يف عضوية اجملالس واللًان املدرسية ومتابعة تنفيذ قراراهتا. .9
 حلاسويب.انتائ  ادختبارات ورصد املهارات على النظام  التأكد م  إدخالاملتابعة و  .10
 توزيعها على الطالب.متابعة إصدار نتائ  ادختبارات ورصد املهارات و  .11
 القيام أبي مهام أخرى يكلف هبا م  قبل الرئيس املباشر يف جمال اختصاصه. .12

 العالقات الوةيفية:
 الداخلية:
 مجيع منسويب املدرسة. 

 اخلارجية:
 إدار  / قسم تعليم الكبار. 
 .مكتب التعليم 
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 وكيل املدرسة للشؤون التعليميةمواصفات  :اتبع
 مواصفات شاغلي الوةيفة:

 املؤهالت العلمية:
 بكالوريوس

 اخلربات العملية:
 .وكيل مدرسة ملد  د تقل ع  سنة

 املعارف:
  املتعلقة بطبيعة العمل. اإلجراءاتو املعرفة التامة ابتدلة والتعليمات 
 .املعرفة التامة أبهداف املرحلة التعليمية الس يعمل هبا 
  التعلم.احلديثة بنظر ت التعليم و املعرفة ابدجتاهات 
 .اإلملام خبصائص النمو لطالب تعليم الكبار 

 :املهارات والقدرات
  التنظيم.التخطيط و 
 .حتديد اتولو ت 
  مع اآلخري . التعاملادتصال الفعال و 
  اخلطاابت الرمسية.إعداد التقارير و 
 .استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال العمل 

 السمات الشخصية:
 .التمتع أبخالقيات الوةيفة 
 . القياد 
  ضغوي العمل.التكيف مع متطلبات و 
 .العمل بروح الفريق 
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 املسمى الوةيفي وكيل الشؤون املدرسية والطالب
 املسؤول املباشر قائد املدرسة 
 املرؤوسون مستخدم/  حارس/  املساعد اإلداري/  حمضر خمترب

ة مجيع القضا  تنظيم أعمال الشؤون املدرسية ورعاية شؤون الطالب ومعاجل
 اهلدف العام للوةيفة املتعلقة هبم. 

 :الواجبات
 .املشاركة يف إعداد اخلطة 
 الب املنتظمني والتنسيق عند اإلشراف على  بول الطالب ابملدرسة والتأكد من الواثئق وامللفات املطلوبة للط

 .يهاوإلاملدرسة  التسجيل والنقل ومتابعة نقلهم من
 احملافظة على أمن و نه. و  املشاركة يف تعزيز  يم االنتماء الو ين 
 ه واإلرشاد.درسة ابلتنسيق م  جلنة التوجيتنظيم توزي  الطالب على الصفوف الدراسية يف امل 
 ا واكتماهلا يف برانمج نور أو ومتابعة حتدياها وتنظيمها وحفظه إعداد مجي  السجالت وامللفات اخلاصة ابلطالب

 .غريه من الربامج ال  تعتمدها الوزارة
 التعليم،جلهات املعنية إبدارة   اومتابعة توفريها م ،اإلشراف على حتديد احتياجات الطالب من املقررات الدراسية 

 ومتابعة توزيعها على الطالب م  بداية كل فصل دراس .
 اإلشراف على حضور الطالب وانتظامهم وانضبا هم وا اذ اإلجراءات املناسبة. 
 .املشاركة يف عضوية اجملال  واللجان املدرسية ومتابعة تنفيذ  راراهتا 
 الغائبني و ت حضورهم جل الغياب املو   عليه من  بل الطالبللطالب وأ م غياهبم من وا   س وض  بيان 

 . شهر ً  وعدد الفصول واألنشطة املنفذة
 .التأكد من إعداد وجتهيز املختربات وامللفات والسجالت املتعلقة بعمل املدرسة 
 متابعتهم. و  و ت حضورهمو  للعاملني ابملدرسة وأ م غياهبم إن وجدت وض  بيان 
  الغياب ومتابعة إجراءات أتجيل الدراسة للطالب. إنذاراتو  إشعاراتاعتماد 
  .القيام أب  مهام أخرى يكلف هبا من  بل الرئي  املباشر يف جمال اختصاصه 
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 وكيل الشؤون املدرسية والطالباتبع الوصف الوةيفي: 
 العالقات الوةيفية:

 الداخلية:
 مجيع منسويب املدرسة 

 اخلارجية:
  تعليم الكبارإدار  / قسم  

 مواصفات شاغلي الوةيفة:
 املؤهالت العلمية:

  بكالوريوس 
 اخلربات العملية:

 وكيل مدرسة ملد  د تقل ع  سنة. 
 املعارف:
  املتعلقة بطبيعة العمل. واإلجراءاتاملعرفة التامة ابألدلة والتعليمات 
 .املعرفة التامة أبهداف املرحلة التعليمية ال  يعمل هبا 
 .املعرفة ابالجتاهات احلدياة بنظر ت التعليم والتعلم 
 .اإلملام لصائص النمو لطالب تعليم الكبار 

 :املهارات والقدرات
 .التخطيط والتنظيم 
 .حتديد األولو ت 
 .االتصال الفعال والتعامل م  ا خرين 
 .إعداد التقارير واخلطاابت الرمسية 
  جمال العمل.استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف 

 السمات الشخصية:
 .التمت  أبخال يات الوظيفة 
 .القيادة 
 هضغو و  العمل التكيف م  متطلبات. 
 .العمل بروا الفريق 
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 املسمى الوةيفي املعلم
 املسؤول املباشر قائد / وكيل مدرسة

 املرؤوسون د يوجد
ستواه الرتبوي مبوادرتقاء كافة   ااإلسهام يف بناء شخصية الطالب جبوانبه

 اهلدف العام للوةيفة والتعليمي م  خالل توفري بيئة تعليمية وتعلمية حمفز .

 الواجبات:
 لكبار. لتطبيق اسرتاتيجيات التعلم احلدياة أثناء التدري  م  مراعاة اخلصائص النفسية  .1
 د الدراسية.املواتدري  النصاب املقرر من احلصص كاماًل، والقيام بكل متطلبات حتقيق أهداف  .2
 س .إهناء املقررات الدراسية حسب الربانمج الزمين املوزع على أسابي  الفصل الدرا .3
 لمل  واالنتماء للو ن.لال  تعمل على تنمية االعتزاز ابلدين والوالء  واألنشطةاملشاركة يف الربامج  .4
 متابعة أعمال الطالب وتقدمي التغذية الراجعة هلم. .5
 س البنات(.ر مدا) ليوميةالتقيد ابملناوبة ا .6
 متابعة انتظام الطالب أثناء احلصة الدراسية. .7
  تعلم فاعل.املشاركة يفإىل  توظيف التقنية احلدياة و رائق ومصادر التعلم ال  تدف  الطالب .8
 .اسباً لتطويرها من وا   تطبيقهادراسة املناهج واخلطط الدراسية والكتب املقررة وتقومها، وا رتاا ما يراه من .9

 احلضور  بل بداية احلصص واالنصراف بعد انتهاء جدول حصص املعلم اليوم . .10
نه حتقيق انتظام الدراسة وجدية العمل لتعليمية واإلدارية يف كل ما من شأاالتعاون م  املشرفني الرتبويني واهليئة  .11

 وحتقيق البيئة احملفزة للتعلم.
 املشاركة يف اجملال  واللجان. .12
 دات يف امليدان الرتبو .املستجإىل  التعرف  الكفا ت علمياً ومهنياً وتربو ً، و التنمية الذاتية ورف .13
تسربه من إىل  و ال  تؤد أاكتشاف اجلوانب الصحية واالجتماعية والنفسية املعيقة لتقدم الطالب دراسياً  .14

 .واإلرشادجلنة التوجيه إىل  خالل املالحظة الصفية ورفعها
 ا مهارات احلد األدىن.يف املدارس وتنفيذ الفصول العالجية ملن مل حيققو  إعداد وتنفيذ تقومي الطالب .15
 إلدارة املختصة ابلوزارة هبا.ادراسة وإبداء املالحظات حول املقررات الدراسية وبرامج تعليم الكبار وتزويد  .16
 إدخال وتد يق مهارات ودرجات الطالب يف برانمج نور. .17
 الرئي  املباشر يف جمال اختصاصه. القيام أب  مهام أخرى يكلف هبا من  بل .18
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 تعليم الكبار ملعلمالوصف الوةيفي  :اتبع
 :العالقات الوةيفية

 الداخلية:
 مجيع منسويب املدرسة 

 اخلارجية:
 املشرف الرتبوي 

 مواصفات شاغلي الوةيفة:
 املؤهالت العلمية:

   بكالوريوس أو دبلوم كلية متوسطة / معلم 
 :العمليةاخلربات 
 .معلم ملد  د تقل ع  ثالث سنوات 

 :املعارف
  اإلجراءات املتعلقة بطبيعة عملهاملعرفة التامة ابألدلة والتعليمات و. 
  املرحلة التعليمية ال  يعمل هبااملعرفة التامة أبهداف. 
  هاسرتاتيجياتو  التدري املعرفة أبساليب. 
 هاو طيط املعرفة بتصميم الدروس. 
 .اإلملام لصائص النمو لطالب تعليم الكبار 

 :املهارات والقدرات
  التنظيم.التخطيط و 
 .مراعاة الفروج الفردية 
  االستنتاج.التحليل و 
  التعامل م  ا خرين.االتصال الفعال و 
  تطبيقاته يف جمال العمل.استخدام احلاسوب و 

 السمات الشخصية:
 .التمت  أبخال يات الوظيفة 
  هوضغو  م  متطلبات العملالتكيف. 
 .العمل بروا الفريق 
 .املبادرة 
 املنهج.و  سالمة الفكر 
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  (1الجلسة  – 2اليوم) تعليم الكبار ل ةاملبادئ الرئيس علمية:مادة: 

 

 األول:بدأ امل

 ابلعمل  اتســــــــــر     اتمور املتعّلقة الكبار جيلبون جتربة احليا  واملعرفة لبيئة التعلم. هذه اخلرب  واملعرفة تتضــــــــــم
ة واملعلومات اجلديد  مع املعرفة الفعاليات اجملتمعية والظروف. يتعّلم البالغون بشــكل أفضــل عندما يربطون املعرف

 ملعلومات واخلربات املكتسبة سابقًا.او 

 معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:بوصفك 
 مسبقًا. ويتبادلوا املعارف واخلربات الس ميلكوهناهم ءتوفري فرص للمتعلم  ليعطوا آرا 
 أنشطة تعليمية حتتوي على استخدام اخلرب  أو املعارف السابقة. تصميم 
   ا يعرفونه مسبقًا.أوجه الشبه وادختالف ب  ما يتعلمونه اآلن وم :ىلإاملتعلم  التعرف ا لب م 

 

 الثاني: بدأامل

   املؤسسات التعليمية واجملتمع.موذايت التوجيه  ولك  هذا ليس متوقعاً كثرياً التعليم الذايت إىل  الكبار مييلون

 معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:بوصفك 
  هموأهدافاملشارك  تصميم التدريب الذي يتعلق ابحتياجات. 
 اً أو  موح اً معين اً تعليمي اً دفيضــعون ه ما يريدون تعّلمه. يتعّلم املتعّلمون بشــكل أفضــل عندمااملشــارك  ع تســأل 

 تنفسهم.
  ملتعلم  الذاتّية وتســـــــهيل ااملخططات لتســـــــاعدهم يف قولبة تطوير وتركيز جهود توفري أدوات العمل للمتعلم  و

 التعلم.
 وجهة وجمموعات مناقشــــات للمتعلم  ليقوموا بتوجيه تعلمهم أبنفســــهم م  خالل ادســــتفســــارات امل اً وّفر فرصــــ

 صغري .
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 الثالث: بدأامل

 معــارفهم  و  معتقــداهتم و ارهبم  جتــعتبــار ايتم  أن إىل يتمّتع البــالغون بفخر ابلنفس والرغبــة ابدحرتام. وهم حبــاجــة
 هنا مهمة.أب ؛وأسئلتهم

 الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل: معلم تعليمبوصفك 
 قليلة. ب  ونسبة الفشل فيهل حرج املتدر تن التعلم ينطوي على خما ر وإمكانية الفشل  قم بتصميم تدريب يقل 
 تكّرم كل ها  قم خبلق بيئة حترتم و ف  وغري للمتعلم  لتبادل اتفكار واتسئلة واآلراء واخلربات واملخاو  اً وّفر فرص

 يتم مشاركته.ما 
 در اإلمكان.ابتكر برام  تدريبية مرنة لتكرمي املشارك  عرب استيعاب مسامهاهتم وأسئلتهم ق 
  ك واملخاوف.الشكو و القلق  و  ادرتباك يسبب هلم  عماهيئ بيئة آمنة تسمح للمتعلم  ابلتعبري 
 الكفاءات تدرجيياً  ءلبنا-"الفوز البسيط" وادنتصارات الصغري  يف عملية التعلم ـ وّفر الفرص ل. 

 الرابع:بدأ امل

  الــذي ميّكنهم على التغلــب ة و   ومتم وراً حول مشكلة معّينموجهــًا حنو هــدف مع يريــد الكبــار تعليمــًا عمليــًا و
 على حتد ت احليا .

 معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:بوصفك 
  املزيد عنه م  املواضيع.ا لب م  املتعلم  حتديد ما يودون معرفة 
 تعليمية واض ة ختلق عالقة ب  احتياجات املشارك  وحمتوى التعلم. اً ضع أهداف 
 لم  على مشــــاركة أمثلتهم تربط حمتوى التعلم ابلت د ت الراهنة للمشــــارك . حّث املتع اً شــــارك أمثلة وقصــــصــــ

 اخلاّصة الس هلا عالقة وثيقة ابحملتوى.
 لى مواجهة هذه الت د ت. حتديد الت د ت الس يواجهوهنا والفائد  م  التدريب عقم إبشراك املتعلم  يف 
 .اتبع النظر ت الس هلا أمثلة وتطبيقات عملّية للتدليل على أمهية التعلم 
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 اخلامس:بدأ امل

 .يرغب البالغون يف احلصول على الرأي حول تقدمهم يف تعلم شيء جديد 

 تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:معلم تعليم الكبار بوصفك 
 اتدوار ة  لعــب وفري الفرص للمتعلم  لل صــــــــــول على رأيــك حول تعلمهم م  خالل أمثلــة حلــادت معينــت 

 مسابقات  وادستًاابت تسئلة املدرب.
 ع املتعلم  على عملية التقييم الذايت  وحتليل وتقييم تعلمهم وأدائهم.ًيشت 
 أي حتّس  يف التعليم وشًع عملية التعلم املستمر. مدح 

 

 السادس:بدأ امل

 فضيالت للطريقة الس يتعلمون هبالدى البالغ  ت:  
 .شخص حركي() :عض يفضل التعلم ع   ريق املمارسةالب -
 .شخص بصري() :النظريفضل التعلم م  خالل املراقبة و  همبعضو  -
 .مسعي(: )التعلم ع   ريق ادستماع همبعضبينما يفضل  -

 معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:بوصفك 
 لطريقة تدريس أو تقنية معينة. مجيعهم د يستًيبون املتعلم  أن دحظ 
 علم .ليب تفضيالت مجيع املتتة م  أساليب التعليم الس ابستخدام جمموعة واسع القيام 
 دقيقة. 20ة ملد  ومسعية( يف كل فرت  تدريسيّ   وبصرية حركية ) م مجيع وسائط التعلم الثالثااستخد 
 ري   ومناقشـــــــات ثنائية املتعلم  حريّة التعلم يف النمط الذي يناســـــــبهم ابســـــــتخدام جمموعات عمل صـــــــغ عطاءإ

 وأنشطة فردية.
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 السابع:بدأ امل

  علم فيها الناس ويشاركون فيها يتالكبار يتعلمون بشكل أفضل م  خالل التعاون واملعاملة ابملثل  إهنا بيئة حيث
 ه.نفس ما يعرفونه ابلفعل ابلوقت

 معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:بوصفك 
 ملختلفة ضــم  اجملموعة  وذلك ابيئة منخفضــة املخا ر للتعلم مع ادســتفاد  م  مســتو ت املعرفة واملهار   توفري

 ابستخدام جمموعات العمل الصغري  واملناقشات التعليمية.
 ام املتبادل .الثقة ابلنفس لدى املتعلم  م  خالل التعلم ضم  الفريق  والثقة وادحرت  تعزيز 
 ابطة بشـــــــكل أدق على بيئة جمموعات صـــــــغري  لعكس بيئة العمل التعاونية والتشـــــــاركية املرت  التعلم يف اســـــــتخدام

 العمل.

 

 الثامن:بدأ امل

الطموحات لتطلعات و اتكثر شــــــــــيوعاً هي: ا ل العواميتشــــــــــًع الكبار على التعلم م  خالل جمموعة واســــــــــعة م  
امللل أو اخلوف(  النمو ) الةحالداخلية  اهلروب م  الشــخصــية  التوقعات املفروضــة م  اخلارج  الرغبة أو املصــل ة 

 .والتقدم وخدمة اآلخري 

 معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:بوصفك 
 اهتمام املشارك  ابلتعّلم. سبابأإىل  التعرف 
  الضـــــــــغو ات أو ض يف خنفااد املتعلم  لت ديد العالقة ب  التعلم وإشـــــــــباع احلاجة الشـــــــــخصـــــــــية أو دعو

 التهديدات اخلارجية.
 يا (.يف العمل واحل) صلة ب  حمتوى التعلم واتهداف بعيد  املدى لكل متعلم إجياد 
 لتدريب يف مناقشــــات ثنائية م  املشــــارك  مناقشــــة الفوائد قصــــري  اتمد و ويلة اتمد لتعلم حمتوى ا الطلب

 وجمموعات صغري .
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  (1الجلسة  – 2اليوم) الكبار تعليم من مبادئ  علمية:مادة: 

 
 

 يتعلم ،أفضل ،عرب ،املمارسة ،الكبار 1
 يتعلم الكبار أفضل عرب املمارسة. ← 
 أبنه ،يتعلم ،ما يشعرون ،بارالك ،ضرور  ،هلم 2

 يتعلم الكبار ما يشعرون أبنه ضرور  هلم. ← 
 .حيتاج ،أساليب ،إىل، ومتنوعة ،الكبار ،متعددة 3

 أساليب متعددة ومتنوعة.إىل  حيتاج الكبار ← 
 .كبارال ،دماعن ،بطريقة ،يشاركون ،يستطي  ،التعلم ،حبيوية ،أفضل ،ويتفاعلون 4

 .حبيوية يستطي  الكبار التعلم بطريقة أفضل عندما يشاركون ويتفاعلون ← 

 مهاراهتم، ،ألهنم ،وبأس        ل ،يظهرونو  ،الفائقة ،يناس        ب ،يريدون ،الكبار ،توظيف 5
 .السابقة ،حل املشكالتخرباهتم، 

 م الس  ابقةيريدون توظيف خرباهتر ألهنم أس  لوب حل املش  كالت يناس  ب الكبا ← 
 .ويظهرون مهاراهتم الفائقة

 يريدون، ،لربانمجافعالية  ،كةاملشار  ،الكبار ،وجهة نظرهم ،وتقييم مدى ،يف تو عات 6
 .من

مج من وجه  ة وتقييم م  دى فع  الي  ة الربان كب  ار يري  دون املش               ارك  ة يف تو ع  اتال ← 
 نظرهم.

ال  ذ   ،ال يعتق  دو  ،يع  د ،يف تعليم الكب  ار ،من أغىن ،أن  ه الوحي  د ،املت  درب ،امل  درب 7
 .، موارد التعلميفهم

قد املدرب أنه الوحيد يعد املتدرب من أغىن موارد التعلم وال يعتيف تعليم الكبار  ← 
 الذ  يفهم.
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  (1الجلسة  – 2اليوم) تعليم الكبار من مبادئ  علمية:مادة: 

 

 نظرية تعليم الكبار

 :التاليةترتكز نظرية تعليم الكبار على املبادئ 

 الكبار يتعلمون بالتطبيق واملشاركة. •

 يملون عند الجلوس بشكل سلبي بفترات  ويلة. الكبار  •

 الكبار ليس لهم املقدرة على اإلنصات السلبي لفترة  ويلة. •

 فهم يميلون ألن يكونوا شكاكين.بسهولة  هموخبراتاآلخرين الكبار ال يقبلون أفكار  •

 الكبار يتعلمون بسهولة األشياء التي تفيدهم. •

 الكبار يتعلمون بشكل أحسن عندما يكون لهم بعض التحكم في بيئة التدري . •

 ة.الكبار يتعلمون األشياء الجديدة التي يمكن ربطها بخبراتهم السابق •
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  (1لسة الج – 2اليوم) الخصائص النفسية للكبار وع قتها بعملية التعلم علمية:مادة: 

 
موعة املهارات واملطالب مرحلة م  مراحل احليا  خصـائص وصـفات مميز   واملقصـود ابخلصـائص النفسـية جم لإن لك"

 مراحل النمو. تضيها مرحلة معينة م وكذلك املسؤوليات واحلاجات الس تتميز هبا  أو تق وادنفعاليةاجلسمية والعقلية 
  ."ومرحلة الكرب  ر بتغريات نفسية  يزها ع  غريها م  مراحل احليا 

 ناسب معهم  والس م  أمهها:خصائص الكبار النفسية تساعدان يف اختيار اتساليب والطرق الس تتإىل  التعرفن إ

ت قيق غاية معينة يشــعر ابحلاجة لالقو  الذاتية الس حترك ســلوك الفرد وتوجهه  هيالدافعية: مفهوم  الدوافع: :أوالً 
  .النفسية( ابلنسبة له) إليها أو أبمهيتها العادية أو املعنوية

 يف دوافع للكبار من أجل مواصلة تعليمهم؟ كيف تؤثر برامج تعليم الكبار
 الطالبالعلمية حباجات    أي جيب أن تتصل املاد ب  مناه  تعليم الكبار وأهداف الطالب . جيب الربط1

 واهتماماهتم.

راستهم  عليك أن تزودهم دبشكل فعلي وسريع يف تطبيق املواد الس يكتسبوهنا يف  الطالب.ز د  مشاركة 2
علومات تهنا دليل على ابتدوات الالزمة للتطبيق  وشــــــــــًعهم على التطبيق والتًريب  ود تكتفي حبفظ امل

 عدم ارتبا ها ارتبا ًا كاماًل حبياته.

اته  املطلوب م  املعلم ى فكرته ع  ذاته وع  قدر وما يســــتطيع إجنازه يتوقف عل للطالب.حتقيق اتهداف 3
صــــــ يح معلومات الكبار الســــــلبية  وت الطالبأن يقلل م  أمهية ما يقع فيه م  أخطاء  وجيب تاليف دوافع 

 اخلا ئة ع   بيعة التعلم.

تعليم  ية ادلت اق بربام مهأب ابلتوعية. التأكيد على دور اإلعالم ووســـــــائل ادتصـــــــال ادجتماعية احلديثة 4
 دارس تعليم الكبار.ع  ادلت اق يف م اإلعراضالكبار  واتضرار املادية واملعنوية الس تنت  ع  
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  ثانيًا: القلق:

ديٍد م  شـــيء د يســـتطيع حتديده حتديدًا القلق هو خربٌ  انفعالّيٌة غري ســـارٍّ  يعاين منها الفرد عندما يشـــعر خبوٍف أو هت
 نتيًة شعور الفرد بوجود خطٍر يهّدده  نّه حالٌة نفسّيٌة تظهر على شكل توّتٍر بشكٍل مستمرٍّ أبدقيقًا  كما يُعّرف القلق 

 .عاًل أو يكون ُمتخّياًل د وجود له يف الواقعوهذا اخلطر قد يكون موجوداً ف

 ملاذا القلق؟

ودور انضـــ  ومســـتقل  ةله مكان التعليم هتم الصـــغار واملراهق   وأن الكبري عمليةاملفهوم عند الكبار أن . 1
 .د يقبل هبذا الدور

 اسابلرتكيز على تقبل مفهوم التعلم املستمر مدى احليا  جلميع النهو : احلل. 
هذا ينكره الكبري وهو الراشــــــــــد املفهوم عند الكبار أن عملية التعلم هي عالقة اعتماد املتعلم ابملعلم  و . 2

 .والناض  واملستقل يف نظر نفسه

 عليميةلرتكيز على تقبل مفهوم التعلم الذايت م  خالل املمارسات التهو اب: احلل. 
اتفكار واملعتقدات  وحينما  نظامه اخلاص م إىل  ع  نفســه ابإلضــافة اً ار املفهوم عند الكبار أن لديه أفك.3

 .مه اخلاص احلايلد خطأ ما يف نظان هذا يتضم  ادعرتاف بوجو التعلم فهإىل  يتعرف أبنه يف حاجة

 :مثال على ذلك

تن ما تعلمته أن  ريقتها   اتم الشــــــــــابة عندما تتعلم املزيد م  مهارات رعاية ات فال فهي ترتك الدراســــــــــة 
 .الشعورية غري كانت خا ئة أو أهنا كانت على حنو آخر  وهي نوع م  الدفاعات
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  ثالثًا: الذات:

وهي   كاس لكل ما بداخلههي انعأو  .وخرباته  م  خالل تصـــوراته نفســـهمفهوم يكونه الفرد ع   هو: مفهوم الذات
ذات اإلنســــان هي  ومهاراته  اتهوقدر أي أهنا  ثل نظر  اإلنســــان ع  نفســــه  و موحاته يف احليا  وقدراته   ثل وجهته

 .هبانتاج اخلربات الس مير 

 ك  ولذلأيضــــــــــاً  وتتأثر غريها يف تؤثر  وهي أي الذات نتيًة لعالقة الفرد ابجملتمع والبيئة والذات تتشــــــــــكل تلقائياً 
 لذاته. اإلنسانيتفاوت تقدير 

  حهإن مشاعر الكبري واجتاهاته هي تلك الس تتصل بذاته وحتدد مستوى قدرته و مو. 
 لم. والعكس صــ يح فههنا عندما تكون املشــاعر وادجتاهات ســلبية فههنا تعرب ع  ضــعف يف القدر  على التع

 التعلم.تتميز ابإلحساس ابلقدر  على 
 لى فكرته ع  ذاته وع  درجة كبري  عإىل  ن حتقيق هدف الكبري ودرجة حتصـــــيله وما يســـــتطيع إجنازه يتوقفإ

 قدرته.
 الس يصبح فيها قادراً على حتقيق  علم تعليم الكبار يؤكد أن الفرد يصبح كبرياً م  الناحية النفسية يف املرحلة

 التوجيه الذايت.
 ر على توجيه ذاته.يريد أن تعامله على أنه قاد 
 .أن يعامل ابحرتام وثقة 
 الكبري يرغب يف حتقيق ذاته مىت وجد الربام  الس تناسب احتياجاته. 
 ادقتصــــــــــادي وادجتماعي قد كزه الثقايف و قق ذاته م  خالل عدم اقتناعه مبر عندما يشــــــــــعر الكبري أبنه أل حي

 يبعث على تقوية رغبته يف التعلم  وجيعل تفكريه منطقيًا.
 خلالصة: يعّد تقدير املتعلم لذاته م  أهم الدوافع للتعلم.ا 
 حنو ذاته. ا بقياس مستوى  موحه  أو التعبري ع  مشاعرهمويعرب املتعلم الكبري ع  ذاته إ 
  حياته وخاصـــــة يف يفويت دد تقدير اإلنســـــان لذاته يف ضـــــوء ســـــلســـــلة النًاحات واإلخفاقات الس عاانها 

  فولته.
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ديه  وكلما تقدم اإلنســـان يف لالتغيريات الفســـيولوجية لسنســـان هلا أتثري عكســـي على عملية التعلم  : الذاكرة:رابعاً 
 العمر فهنه يتذكر اخلربات السابقة أكثر م  تذكره للخربات احلديثة.

 أساليب و رق تساعد على التذكر واإلقالل م  إمكانية النسيان  ومنها:

 ات.منظم  حىت يتم ختزينها جملموعة م  املعلومضرور  عرض املواد اجلديد  أبسلوب  .1
 ملعلومات السابقة والالحقة.لت قيق الربط ب  جمموعة م  ا ؛مراجعة املاد  السابقة قبل البدء مباد  أخرى .2
 استعمال الوسائل السمعية والبصرية. .3
 ادنتباه والتذكر.  على حماولة تطبيق املعلومات واملهارات املختلفة عند احلصول عليها  لز د  القدر  .4
 ويلة املدى فيصــــــعب لذاكر  اوهو ما يرســــــخ املاد  يف إتقان املاد  التعليمية م  خالل التدريب أو التكرار  .5

 نسياهنا.
 احلفظ اجليد.إىل  ما يؤديوهو ضرور  توفر شروي التعليم   .6
 تنظيم املاد  التعليمية بشكل هرمي موضوعي.  .7

لس يتميز هبا املتعلم الكبري ان اخلرب  الوافر  إليم الكبار هو اخلرب   حيث يف تع العامل اتســـــــــاس اخلربة: :خامسااااً 
 تتمثل يف النقاي التالية:

 أن الكبار لديهم خربات أكثر م  الصغار. .1
 أن لدى الكبار أنواعاً خمتلفة م  اخلربات. .2
  أن خربات الكبار قد نظمت أبشكال خمتلفة. .3

 :ت علىوتؤكد هذه اخلربا

 ابلتعبري ع  الذات وتنمية الفرد.ادهتمام  .1
 النشاي احلر بدًد م  قواعد النظام اخلارجي. .2
 .التعليم ع   ريق العمل واملمارسة  بدًد م  التعليم ع   ريق احلفظ والتلق  .3
 الكبري إقباًد تلقائيًا. بالطالأن تكون املهارات الس يقدمها الربانم  وسيلة لت قيق أهداف يقبل عليها  .4
  عاأل متغري بدًد م  اتهداف واملواد اجلامد .إىل  التعرف .5
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  (1الجلسة  – 2اليوم) كط بالكبار  علمية:مادة: 

 

لوكهم والذي غالباً ما يكون ســــــيتأثر  وم  مثجدون فيها  الس يو  : تتأثر شــــــخصــــــيتهم ابلبيئة التعليميةكطالبالكبار  
 خمتلفاً ع  سلوكهم خارج البيئة التعليمية:

  ترك  لعزلة إذا كان قدابخلوف والشــــــعور ينتاب الكبار عند دخول املكان املخصــــــص للتعليم بعض اغالباً ما
 اسة وعالقته ابملدرس واملدرسة.حًر  الدراسة منذ فرت  بعيد   وهذا الشعور أييت م  تذكر الكبري ملرحلة الدر 

 دحظ: ارتباي مشاعر الكبري ب  حًر  الدراسة واملدرس واملدرسة.
  .س الكبريار فري ألفة للمكان واملوقف التعليمي مع الد: تو احلل

   ـــاون ب ـــة التع ـــة نظرًا دخ الطالبتقـــل عملي ـــة التعليمي ـــة العملي ـــداي ـــار يف ب ـــة الكب تالف الظروف الوةيفي
 وادجتماعية وادقتصادية بينهم.

 يف البداية ضعيفة. الطالبدحظ: عملية التعاون ب  
 .سهيل عملية التعلمتيف اجتاه  اً مع اجلليد ويشًعهم على التعاون ابة: هو أن يتدخل املعلم إلذاحلل

  ضــــــــــعه الوةيفي أو اخلوف م  الرؤســــــــــاء أو احلديث ع  ةروف العمل  حىت د يؤثر ذلك على عالقاته وو
 ادجتماعي.

 دحظ: عدم الت دث ع  ةروف العمل.
 : تشًيع املبادري  منهم وإجياد جو م  الت فيز وادحرتام.احلل

  جهة اآلخري  خوفاً م  عرض التقدمي والعرض وموا :ب م  املشــــــــــاركة يف العملية التعليمية بفاعلية مثلاهلرو
لثقة يف قدراته على مواجهة أفكار حمافظة أو تقليدية أو غري مقبولة تضـــــــــعه يف مواجهة مع اآلخري  أو عدم ا

 اآلخري .
 .لية التعليمية كالتقدمي والعرضمدحظ: ضعف التفاعل مع الع

 .وادحتفاء به مهما كان قليالً  ابإلجناز: تعزيز الثقة ابلنفس ابدعرتاف حللا
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  (1الجلسة  – 2اليوم) ماذا يريد الكبار أن يعرفوا؟ علمية:مادة: 

 
 إرشادات:

 الطالبقرأ هذه اتسئلة ولتك  إجاابهتا واض ة أمام ا. 
  يف اتسابيع اتوىل. اتوىلاتسئلة  ع أن يتم اإلجابة  الطالبيتوقع 
 تها للموقف التعليميإجاابت املعلم على اتسئلة التالية: معرفية وتطبيقية وسلوكية حسب مناسب. 

 

 اتهداف والغا ت؟يريدون معرفة:  5 اآلخرون؟ همؤ زمالم  هم يريدون أن يعرفوا:  1
 ة يف هذه املرحلة؟يسما األهداف الرئ 1-5 ملاذا حضروا؟ 1-1
 ؟الطالبما االختبارات املستخدمة لتقييم جناا  2-5 ؟مستوى تعليمهمما  1-2
هل س               وف تكون هناك اختبارات يف هناية الفص               ل  3-5 ؟ما خرباهتم وثقافتهم 1-3

 ؟ما مكانتهم االجتماعية 4-1 الدراس ؟
   

 هلم؟مدى تقبل اآلخري  يريدون معرفة:  6 ؟اهوحمتو  التعليممستوى يريدون أن يعرفوا:  2
 كيف مكن إزالة املخاوف والقلق لديهم؟ 1-6 هل سيكون احملتوى مناسباً؟ 2-1
 كيف يتأكدون من تقبل ا خرين هلم؟ 2-6 هل سيكون املستوى مناسباً؟ 2-2
 ؟هل مكن أن يصبحوا جزءاً ال يتجزأ من اجلماعة 3-6 يستغرج من الو ت؟سكم  2-3

   

 م فيه؟مدى أمهية التعليم هلم ومكاهنيريدون معرفة:  7 منهم؟ماذا يتوقع يريدون أن يعرفوا:  3
 يبحاون الشعور بقيمة التعليم ابلنسبة هلم. 1-7 ماذا يتو   منهم أن يفعلوا أثناء الربانمج؟ 3-1
 ليم؟ن مكاهنم هو املناسب يف هذا التعأمن كيف يتأكدون  2-7 هل املطلوب أن يكونوا مستمعني فقط؟ 3-2
كيف مكنهم االس               تف       ادة من التعليم يف حي       اهتم  3-7 ينتظر منهم املشاركة، وكيف يتم ذل ؟هل  3-3

 هل تكون املشاركة اختيارية أم إجبارية؟ 4-3 ووظائفهم؟
   

 - - املعلم معهم؟ يريدون أن يعرفوا:  ريقة 4
 - - ؟املعلم إبدارة العملية التعليميةكيف سيقوم  4-1
 - - متشدداً؟ هل سيكون املعلم 4-2
 - - ما اخلربة واملعرفة ال  مكنه أن يقدمها؟ 4-3
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  (2الجلسة  – 2اليوم) قوانين التعلم الستة علمية:مادة: 

 
 

هم الطرقأ القانون م  
1 

قانون ادستعداد 
 للتعلم

  واض ةاتهداف أن تكون.  
 اهتمام.ن بدو  او ؤ املتعلم  حىت ولو بدحتفيز  املاد  املتميز  تساعد 

 قانون املمارسة 2
 تطبيق ما تعلمه. 
 تكرار ما تعلمه. 

 قانون التأثري 3

 التعليم متعة وهبًة. 
  أقاي املتعلم الصرب على. 
 د يقلل أو يستهزئ م  خرباهتم. 
  ابستمرار املتعلم يشًع.  
 يرتك مشاعر  يبة لديهم. 

4 
قانون ادنطباع 

 اتويل

 م  أول حلظة اً جيد اً م  نفسه يعطي انطباع الواثق املعلم. 
 ميتلك خربات مناسبة املعلم. 
  ملرات عديد  التعليمممارس. 
   التعليممتمك  م. 
  التعليميةينعكس أثره على العملية. 

 قانون الرتكيز 5

 يستخدم املعلم:
 الفيديو. 
 اتنشطة التفاعلية. 
  املشوقةاآليل عروض احلاسب. 
 اللوحات والسبورات. 
 التدريب العملي.  
 لعب اتدوار.  

 قانون اتحدث 6
 تهم اتفكار اً يعمل ملخص. 
  التعليمم   اهلدفيذكر ابستمرار. 
  لتذكرها املتعلمونيعيد مجيع املعلومات الس حيتاج. 
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  (2الجلسة  – 2اليومالكبار )ما يحبه وما ال يحبه املتعلمون  علمية:مادة: 

 

 نوع
النمط   

 ما حيبه 
 املتعلمون الكبار

 ما ال حيبه 
 املتعلمون الكبار

 النشطاء

 حيبون العمل والتجربة. 
 ت التعليمي ة والتطبيق ا يس             تمتعون ابأللع اب

 العلمية.
 عملاحلركة والنشاط واالستغراج يف ال حيبون. 

 .املكوث و تاًل  وياًل دون عمل أ  ش ء 
 .العمل املنفرد دون مشاركة ا خرين 
  النظر ت.االعتماد على 
  ا خرين.إىل  الطويل اململاالستماع 

 املتأملون

  لنظر.تفكري واملالحظة واللهلم الو ت  إاتحة 
  ،لكن م  ع   دمحيبون مش               اه   دة ا خرين 

 االختالط هبم واالنعزال عنهم.
 .يريدون أن يتاا هلم الو ت 

 ش         طة أن جتربهم على االندفاع حنو ممارس         ة أحد األن
 للتدبر والتفكري.وأال يتاا هلم الو ت 

 إىل  اجلداول الدراس        ية املكتظة ابألنش        طة ابإلض        افة
 ةإاتحوجود ما حيول دون متتعهم ابخلص      وص      ية وعدم 

 الو ت الكايف هلم لالستعداد واإلعداد.

 النظريون

      ء ما معرفة أ  املواض     ال  يتالءم فيها ش
 م  كل األفكار واملفاهيم املطروحة.

 بعد أإىل  األش          ياء لديهم ول  ابملنطق وحتليل
 من احلد الطبيع  والصحيح.

 .يستخدمون املفاهيم التجريدية 
 .التخطيط السليم والوضوا 

 ه.زاا غري املنطق  الذ  ال أساس لالعبث أو امل 
 .إضاعة الو ت 
 سئلة.عدم القدرة على توجيه األ 
  أن يكونوا موض  ش. 
 .عدم وجود جدول دراس  تعليم  و طيط سليم 

 العمليون

  ح    ل املش             كالت إىل  أن يه    دف التعليم
 العملية.

  أن تكون ك  ل من  اهج التعليم وثيق  ة الص             ل  ة
 ابلعامل اخلارج  احلقيق .

 أن يكون تعليم  ًا مكن تطبيق من  اهج  ه على 
 الوا   احليايت املختلف.

 .كل ما هو نظر  ويبعث على التأمل والتفكر 
 املاض    ىل إ التعليم الذ  به إحياءات كارية للغاية تش  ري

 أو املستقبل ويتجنب الرتكيز على احلاضر.
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  (2الجلسة  – 2اليوم)  أنماط مقياس هيرمن علمية:مادة: 

 
 :: املوضوعيونAالنمط  -1

اصـــــيل الدرس. ويفضـــــل أن كل تفإىل   أحد أصـــــ اب هذا النمط  فهنه يتوجب عليه ادنتباه املعلمجد لدى عندما يو 
باه املعلوماتيزود الدرس ببعض  ضــــــــــرور  أن يكون الدرس ىل إ الس تدعم الفكر  املطروحة يف الدرس. وجيب ادنت

 كيز لديهم.التشويش وعدم القدر  على الرت إىل  تن هذا يؤدي ؛دون أي جتاوز تي فكر  متسلسالً 
ميك  أن يطلب منهم الب ث  ادستعانة هبؤدء الطالب يف عملية الت ضري واإلعداد للدرس  حيث للمعلمكما ميك  

 حبث ع  موضوع الدرس. ةع  بعض الدراسات اخلاصة يف الدرس  أو حىت كتاب
  :: التنفيذيونBالنمط  -2

حتضــــــري الدرس  ملعلمالذلك يتوجب على  ؛م  قراءهتا يفضــــــل أصــــــ اب هذا النمط مشــــــاهد  املعلومات تنفذ بددً 
التطبيقات  وأ التًارب بشـــــكل عملي قدر اإلمكان. كما أنه ميك  ادعتماد على الطالب م  هذا النمط يف حتضـــــري

 عملية الت ضري. املعلمما يسهل على وهو يف الدرس   لس ستستعمل دحقاً ا
  :: املشاعريونCالنمط  -3

لصـــوتية ب  احل  واآلخر  كما أن فما يؤثر فيهم هو تغيري التعابري ا  املعلمد يتطلب أصـــ اب هذا النمط الكثري م  
ها احلماس أن تشــًع الطالب أي مشــاعر إجيابية ميك  أن تســاعدهم على الفهم. فعلى ســبيل املثال: ميك  لنظر  ملؤ 

 على فهم الدرس وتركيزه.
 :: اإلبداعيونDالنمط  -4

راجعــة آخر اتحبــاث م املعلم. حيــث ينبغي على املعلمالكثري م  الت ضــــــــــري م  إىل  حيتــاج أصــــــــــ ــاب هــذا النمط
عدته يف إعداد التًارب أن يطلب م  الطالب مســــــــــا للمعلموالتطورات فيما خيص كل فقر  م  املنهاج. كما ميك  

 للمدرس. العلمية وحىت تطبيقها أمام زمالئهم. فهذا النمط م  الطالب يصلح تن يكون مساعداً 
 
 

الدرس  وأثناءأثناء الت ضـــري  املعلمعتبار م  قبل شـــخصـــيات الطالب بع  اد أقاين أخذ أ( جند 2-8) النشـــر  العلمية على ضـــوء
 املعلم  كما أن توقعات   حيث إنه ســيســاعد على رفع نســبة الت صــيل العلمي لدى الطالب كل حســب قط شــخصــيتهأمر مهم جداً 

لعكس. واجلدير ابإلشـــار  أن كل جتاه الطالب جيب أن تكون خمتلفة  فبعض الطالب يركز على فهم املعلومة دون حفظها  والعكس اب
 قط على بقية اتقاي اتخرى. تركيزشخص يكون لديه النواحي اتربع املذكور   ولك  مع 
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  (2الجلسة  – 2اليوماملتعلمين )خطوات التعامل مد  علمية:مادة: 

 

  ريقة الوصول اخلطوات
 شعر اآلخري أ

 أبمهيتهم

 ن.و ن اآلخري  مهمالقناعة أب 
 .اإلصغاء هلم 
  بذلك. وإبالغهمادهتمام هبم 

 انطباعاً  أنشئ
 جيداً  أولياً 

 لدى اآلخري 

 .احلماس بقول وفعل 
   وبشوشًا. إجيابياً البدء بكلمة أساسها املود  وك 
  عليك م  خالل آرائك.حيكم اآلخرون 
 .يتقبلك الطرف اآلخر حسب تقييمك لنفسك 

 كون
 سريعةصداقة 

 .صافح املتدرب  واحفظ لسانك 
 .تذكر أن الناس تواقون للصداقة 
 .ا مئ  بعدم اخلشية واخلوف 
  .د  ته  نفسك م  أجل إثر  مشاعر الود 
 .حافظ دائماً على شيئ : اهلدوء وادبتسامة 

 انتق
 الكلمات
 اجليد 

 سأل أسئلة بسيطة وواض ة.ا 
  يت دث ع  نفسه. املشاركدع 
 .د تستخدم كلمة أان أو أنت 
 .حتدث ع  نفسك عندما يدعوك املقابل 

 اجذب اآلخري  حنو وجهة نظرك
 .أصه واستمع بشكل جيد 
  .د تتسرع بقول كلمة د 
 .افهم كل النقاي فستًد ما تتفق معه عليها 
   هادائً ود تنفعل وتذكر املرح بوقته.ك 

 امدح اآلخري 
 ث  عليهمأو 

 .امدح بصدق وبدون مداهنة أو  لق 
 .امدح ود ترتدد وبوضوح 
  فرداً فرداً ولك  حبق. الفصليف  الطالبامدح 
 عينيه.إىل  م   دحه وتطلعإىل  انظر 

 انتقد ولك 
 بدون حرج

  ً؟أو ما ابل أقوام  عليك بنقد الشخص سرا 
 .قل الكلمة الطيبة وتلمس أثرها 
 نقد العمل وليس صانع العمل.ا 
 .قدم حلوًد 
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  (2الجلسة  – 2اليومالجيد )االستماع : إثرائيةمادة: 
 

 اجليد: اخلرباء لالستماعالوصايا العشر التي وضعها 

 .توقف ع  الكالم .1
 .اجعل املت دث يشعر ابدرتياح .2
 .اإلصغاءاجعل املت دث حيس أنك تريد  .3
 .ختلص مما يشتت ادنتباه .4
 .تعا ف مع املت دث .5
 ًا.ك  صبور  .6
 .حافظ على مزاجك .7
 .د تتوقف عند النقاي الس تثري اجلدل أو ادنتقاد .8
 .يف هناية احلديث اتسئلةبعض  اسأل .9

 .أخرىتوقف ع  الكالم مر  .10
  

 :الستماع اجليدل عملية تطبيقات

 حيدثك  حىت تفهمه.استمع مل   .1
  د جتهز الرد يف نفسك وأنت تستمع له. .2
  اجته جبسمك ونظرك مل  يت دث لك. .3
 أو هتمهم  أو تومئ برأسك.  ب  للمت دث أنك تستمع  أبن تقول: نعم... ص يح .4
 د تقا ع أبدًا  ولو  ال احلديث! واستمع حىت النهاية. .5
عم فت دث أنت  وإن أجاب أنت تقصــــد كذا وكذا.... صــــ يح؟ فهن أجاب بن بعد أن ينتهي املتكلم م  حديثه خلص كالمه بقولك: .6

  بال فاسأله أن يوضح أكثر.
نظوره هو د أنت  وإن اتمور م  مإىل  د تفســـــــر كالم املت دث م  وجهة نظرك أنت  بل حاول أن تتقمص شـــــــخصـــــــيته وأن تنظر .7

  بقت هذه النصي ة فستًد أنك سريع التفاهم مع الغري.
ل ك  جادًا واستمع له بكل هدوء  توافق مع حالة املت دث النفسية  فهن كان غاضبًا فال تطلب منه أن يهدئ م  روعه  بحاول أن ت .8

 وإن وجدت إنسان حزينًا فاسأله ما حيزنه مث استمع له تنه يريد احلديث مل  سيستمع له.
لى شكل مشاعر حيس هبا ععكسها ن تلخص كالمه وتعندما يتكلم أحدان ع  مشكلة أو أحزان فهنه يعرب ع  مشاعر لذلك عليك أ .9

 .هو
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  (1الجلسة  – 3اليومالتدريس ) رق  علمية:مادة: 

 

 أوًد: الفرق ب  اسرتاتيًية التدريب و رق التدريس وأساليب التدريس:
  فقد تقوم ًيةادســـــــــــرتاتين الطريقة جزء م  إ  و هي اتمشل واتوســـــــــــع ادســـــــــــرتاتيًية. إن 1

 .ريقة  أو جزء منهاواتسلوب وسيلة م  وسائل الط  أكثر م   ريقة تدريسعلى  ادسرتاتيًية
درس يقوم هبا امل الس  اتهداف والطرائق والتقنيات  واإلجراءات ادســـــــــــرتاتيًية. تتضـــــــــــم  2

  أو يســـــــــــلكها املدرس لت قيق أهداف تعليمية حمدد   بينما الطريقة كيفيات  وإجراءات يتبعها
 .سدر لت قيق أهداف ال

ريقة التدريس    وميك  أن يكون لكل خطو  م  خطوات . أسلوب التدريس جزء م  الطريقة3
 .يتباي  فيه املدرسون أكثر م  أسلوب

 
  رق التدريس؟ املعلمكيف خيتار :  ثنياً 

 :منها  عد  عواملتت كم يف هذا ادختيار 
 .مستوى املتعلم  واستعداداهتم الذاتية .1
 .املدرسةالوسائل املتوفر  داخل  .2
 .عدم كفاية الزم  املدرسي املخصص لل صص .3
 . رائق التدريسعلى  للمعلماد الع املستمر  .4
 .خرب  املعلم يف تطبيق  رق التدريس .5
 .(منقول بتصرف) .عدد املتعلم  داخل الفصل .6
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  (1الجلسة  – 3اليوم)   رق التدريس إثرائية:مادة: 
 

 املساعدات املستخدم األسلوب أو اهلدف املعيار
  ، ورش العملالعصف الذهين، املنا شات اثرة االهتمام والتفكريإ

 املنا شات، العصف الذهين االستفادة من اخلربات السابقة
 العصف الذهين، دراسة احلالة تنمية  درات التفكري املنطق 
 + التطبيقات احملاضرة التفاعلية الرتكيز على املادة التعليمية

 ، ورش عملحماضرة مث بيان عمل  مث تطبيق عمل  مهارةتقان إ
 دراسة احلالة ومتايل األدوار تنمية فهم الذات

 احملاضرة الطالبتقدمي التدري  جملموعة كبرية من 
 احملاضرة عدم توفر مدربني مؤهلني

 دواراملنا شة احلرة، متايل األ تغيري القناعات
 ... تلبية احتياجات املشاركني

 ... نوع الربانمج التعليم / التدري حسب 
 

 أهداف التدريس أهداف التدريسحسب   أساليب التدريس 
   احملاضرة

 
 معلومات 
 اجتاهات 
 مهارات 

  املنا شة
  دراسة احلالة

   العصف الذهين
  ورش العمل
  متايل األدوار
   البيان العمل 

  عمل التطبيق ال
  سلة الربيد

  وجهةاملقراءات ال
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  (1الجلسة  – 3اليوم)  ريقة املناقشة علمية:مادة: 

 

 االحتماالت املمكنة لألسئلة

 خارج موضوع التدريس متعلق مبوضوع التدريس ادحتمادت

 سهل 
 .جب ابختصارأنفس اجللسة:  -
 .ادسرتاحةيف وقت سبق احلديث عنه:  -
 .هاحلديث عن أيتسي له: سيأيت احلديث عنه: قل -

 جب ابختصار شديدأ

 صعب 

 استخدم ادسرتاتيًية التالية:
 .قم إبعاد  السؤال 
  ًفكر ابإلجابة جيدا. 
 .تكلم ابلعموميات 
 . أجب إجاابت خمتصر 
 .عزز النقاي اإلجيابية ابلسؤال 
 وقت أ ول.إىل  اذكر أن املوضوع حيتاج 

  :ستقبالً كتف هبذا القدر ولعلنا نتوسع فيه مأقل.  

 : استخدم ادسرتاتيًية التالية
 .قم إبعاد  السؤال 
  ًفكر ابإلجابة جيدا. 
  خـــــارج أن املوضـــــــــــوع لـــــه اذكر

ن كنــــت إو   أو الــــدرسالربانم  
 لك اإلجابة قل له سيكون ذلك 

 .وقت ادسرتاحةيف 

 علمأهللا  :قل  إجابتهوسأحبث ع   علمأهللا  :قل إجابتهد تعرف 
 

 وقت األسئلة:
 ادنتهاء م  اتســـئلة بعد  رت فيفضـــل أن تكون ف شـــرح وتوضـــيحإىل  واملاد  حتتاج اً العدد كبري  إذا كان

 الواحد . لل صةدقيقة  15-10أد تزيد مد  اتسئلة ع   شرح املوضوع  على
  ًت احملدد لألســــــئلة اء الوقلغإبعد ادتفاق معهم  فيفضــــــلواملاد  مناســــــبة للوقت  إذا كان العدد قليال

 املباشر . التفاعلية ابتسئلة عنه وادستعاضة
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  (2الجلسة  – 3اليوم) الوسائل التعليمية إثرائية:مادة: 

 
 إرشادات عامة يف استخدام الوسائل التعليمية:

 .حدد اتهداف الس تريد الوصول إليها م  خالل كل وسيلة تقوم ابستخدامها 
   املراد توضي ها.احرص على اختيار الوسيلة املناسبة للموضوع أو الفكر 
  املشارك  وخرباهتم واهتماماهتم. أعمارقم ابختيار الوسيلة املناسبة ملستوى 
 حرص على اختيار الوسيلة املناسبة للوقت املتاح واملكان املتاح.ا 
 .احرص على استخدام الوسيلة الس حتس  استخدامها وتتق  توةيفها لصاحل العملية التعليمية 
  مواقع مفاتيح الكهرابء والتوصــــيالت الوســــيلة التعليمية و بيعة املســــاعدات يف بعض الوســــائل كإىل  التعرفالتدريس و قم بز ر  قاعة

 الكهرابئية وتوصيالت احلاسب اآليل واإلضاء  وكيفية الت كم هبا.
 .جتنب أن حيًب جهاز العرض رؤية املشارك  للشاشة 
 ًب الرؤية ع  املشارك .جتنب املرور أمام جهاز العرض أو شاشة العرض حت 
 .كلما كان سطح الشاشة غري دمع كانت الرؤية أكثر وضوحًا 
 ن تكون الصور  واض ة على شاشة العرض غري معوجة ود انقصة.احرص على أ 
 فال هو منخفض دون أن يكون الصــوت واضــ ًا غري مشــوش  وبقدر حاجة املشــارك  على فاحرص اً صــوتي ذا اســتخدمت مشــغالً إ  

 ود مرتفع فوق احلاجة. احلاجة
 لذا يست س  أن يكون  ؛هولةحيس  أن تشغل صور  العرض مساحة الشاشة ابلكامل  ينبغي أن يرى املشاركون كل ما يتم عرضه بس

على  %95شارك  بنسبة سم وأن يكون أعلى شاشة العرض أعلى م  رؤوس امل 105أسفل شاشة العرض بعيداً ع  اترض مبقدار 
 ع مقاعدهم. اتقل م  ارتفا 

  ( دختيار حًم الشاشة املناسب وهو:6×2) تذكر قاعد 
 الصف اتول م  املقاعد حيس  أن تساوي ضعف عرض الشاشة.إىل  املسافة م  الشاشة 
 الصف اتخري م  املقاعد حيس  أن تساوي ستة أضعاف عرض الشاشة.إىل  املسافة م  الشاشة 
  ريبًا مع مواجهة املركز للشاشة.أن جتعل اتفراد جيلسون على شكل حرف نصف دائر  تقلتسهيل العرض ولرؤية أفضل ميكنك أحيااًن 
 جيب ف ص الشاشة وجهاز العرض  وجتربتهما قبل بدء التدريب  والصيانة البسيطة إذا تطلب اتمر. 
 جاهزيتها وبرتتيب مناسب  م  خل  وتتأكدإحرص على عرض ما تود عرضه م  صور أو شرائح كتابية أو رسومات أو مقا ع مرئية... ا

 مع املاد .
 .قم بتنظيف عدسات جهاز العرض 
 ء العرض لتقليب الشرائح.رميوت( وجتنب إعطاء اتوامر تحد اتشخاص أثنا) حرص على أن يكون لديك جهاز تقليب الشرائحا 
 جهاز العرض إد عندما حتتاجه لتقدمي ما تعرضه أو إلثر  ادنتباه. ءحاول أن د تضي 
 إ فاء جهاز العرض أثناء ادنتهاء م  عرض الشرائح  أو إيقافه أثناء النشاي.يست    
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 :الوسائل التعليمية استخدامقواعد 
 :قبل استخدام الوسيلة .1

 حتديد الوسيلة املناسبة. 
 التأكد م  توافرها. 
  إمكانية احلصول عليهام  التأكد. 
 جتهيز متطلبات تشغيل الوسيلة. 
  الوسيلةهتيئة مكان عرض. 
 .جتريب الوسيلة 
 اتنشطة اخلاصة ابستخدام الوسيلة. إعداد 

 
 :عند استخدام الوسيلة .2

 التمهيد دستخدام الوسيلة. 
 بواملكان املناس دام الوسيلة يف التوقيت املناسباستخ. 
  ومثري مشوقعرض الوسيلة أبسلوب. 
 عرضهاخالل والتفاعل معها ع املتعلم  للوسيلة التأكد م  رؤية مجي. 
 ض املتعلم  يف استخدام الوسيلةإاتحة الفرصة ملشاركة بع. 
 .تشًيع النقاش حول اتفكار الس تضمنتها الوسيلة 
 حام الدرس بعدد كبري م  الوسائلعدم ازد. 
 رات ضرورية للمتعلم حول الوسيلةاإلجابة ع  أية استفسا. 

 
 :بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة .3

 دم فعاليتها يف حتقيق اهلدف منهاىل فعاليتها أو عإ: للتعرف تقومي الوسيلة. 
 قد يتلف منها أعطال  واستبدال ما: أي إصالح ما قد حيدث هلا م  ةصيانة الوسيل. 
 ا يف مرات قادمةها أو استخدامه: أي ختزينها يف مكان مناسب حيافظ عليها حل   لبحفظ الوسيلة. 
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