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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة:
تشهد اإلنسانية تطوراً كبرياً يف وقتنا املعاصر نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتيح إمكانية هائلة يف احلصول

على املعرفة بشىت الوسائل .والتعليم مبعناه الشامل أتثر إىل حد كبري ابلتغريات العلمية والتكنولوجية فلم تعد مضامينه
وأسـ ــاليبه و رقه وما يتصـ ــل به م مناه دراسـ ــية بعيد ع هذه التطورات بل أصـ ــب نا نشـ ــهد اليوم انفًاراً علمياً
أيخذ أش ـ ـ ــكادً متعدد وأل تعد اتقاي التقليدية يف عمليات التعلم والتعليم القائمة على التفاعل املباش ـ ـ ــر ب املعلم
واملتعلم قادر على متابعة ما جيري يف فروع املعرفة كافة ولذا كان د بد م اسـ ـت داث رائق ووس ــائل جديد ك
املتعلم م استيعاب هذه املعرفة اجلديد وفهمها والتعامل معها م منظور خمتلف.
وتشري الكثري م الددئل إىل أن تعليم الكبار قد أصبح ميداانً مهماً م ميادي الرتبية احلديثة وأن املتعلم الكبار

هم يف مركز أهم التًديدات املستقبلية يف التعليم.

ويعد التدريب م أهم اتس ــاليب الس تس ــاعد املعلم على تطوير أدائهم وحتقيق أهدافهم بش ــكل أفض ــل وملا كان
أتهيل املعلم يف تعليم الكبار يشـكل أولوية وحتد ً أمام كل املؤسـسـات املهتمة بتعليم الكبار؛ تنه أهم عناصـر جناح
عملية تعليم الكبار فقد مت إ عداد هذه احلقيبة التدريبية:

" تدريب معلمي تعليم الكبار – اخلصاااائص واملفاهيم"

لتساعدهم على القيام بدورهم بوعي ومهار وعلى حنو متميز.
أخرياً أ ىن أن تقضـ ــوا وقتاً ماتعاً خالل فرت هذا الربانم

يف عاأل تعليم الكبار وهللا املوفق.

وأن حيقق هللا  -سـ ــب انه وتعاىل  -لكم النًاح والتوفيق
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دليل الربنامج التدريبي
 اسم الربانم  :تدريب معلمي تعليم الكبار -اخلصائص واملفاهيم
 اهلدف العام للربانم :
إكس ـ ـ ــاب املشـ ـ ـ ـارك املفاهيم واملهارات الالزمة لتعليم الكبار وفق اتس ـ ـ ــس واملفاهيم
العلمية والعملية.
 اتهداف التفصيلية:يف هناية الربانم يتوقع م املتدرب أن:
 .1حيدد املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار.

 .2يتعرف إىل الكفا ت اتساسية ملعلم تعليم الكبار.

 .3يتعرف إىل اخلصائص النفسية وادجتماعية للطالب الكبار.
 .4يتعرف إىل نظرية تعليم الكبار.

 .5يستخدم رق ووسائل تعليمية مساعد مبهار .

 املستهدف م الربانم :
معلمو تعليم الكبار ومعلماته.

 مد الربانم :

( )3أ م بواقع ( )4ساعات يومياً مبًموع ( )12ساعة تدريبية.

 تقنيات ووسائل مستخدمة يف تنفيذ الربانم :
1

احلقيبة التدريبية

4

السبور  +السبور الورقية

7

حمرك شرائح (رميوت)

2

جهاز حاسب آيل

5

ورق مقوى للسبور الورقية

8

أقالم فلوماسرت ملونة

3

جهاز عرض (بروجكرت)

6

أشر ة دصقة

9

أوراق A4
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منهاج احلقيبة
اليوم

اتول

الثاين

الثالث

عنوان الوحدة

املفاهيم اتساسية
لتعليم الكبار

اجللسة

عنوان اجللسة

اتوىل املدخل للربانم

صفحة

الزمن

9

ساعتان

الثانية م هو معلم الكبار؟

18

ساعتان

اخلصائص النفسية

اتوىل خصائص الكبار

وادجتماعية للكبار

الثانية كيف يتعلم الكبار؟

24

ساعتان

رق

اتوىل

رق التدريس

تعليم الكبار ووسائله الثانية الوسائل التعليمية املساعد

38

ساعتان

51

ساعتان

70

ساعتان

اجملموع  12ساعة
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إرشادات املدربني:
أخي املدرب /أخس املدربة:
يسعدان أن تكونوا م ضم فريق التدريب يف هذا الربانم الذي أنمل أن تقدموا فيه خرباتكم التدريبية
بنًاح و يز وحرصاً على حتقيق اتهداف املرجو أنمل منكم ادلتزام ابإلرشادات التالية:
 .1اإلعداد اجليد للربانم واد الع على حمتو ت احلقيبة قبل بداية الربانم .
 .2اصط اب احلقيبة التدريبية ومواد التدريب املساعد يف التدريب.
 .3احلضور قبل بدء اليوم التدرييب بفرت زمنية د تقل ع نصف ساعة للتأكد م توفر مجيع
املستلزمات وجتهيز مكان التدريب ابملواد املساعد الالزمة للتدريب.
 .4استقبال املتدرب بكل حيوية ومحاس قبل البدء ابلتدريب.
 .5توزيع املتدرب على جمموعات م ( )5-4أشخاص وتعي مقرر أو قائد لكل جمموعة.
 .6توضيح أهداف كل جلسة تدريبية وإعطاء تعليمات واض ة بشأن اتنشطة املطلوبة.
 .7إشراك املتدرب ابلتناوب يف املناقشات والتدريبات يف كل جلسة تدريبية.
 .8التقيد خبطة تنفيذ اجللسة.
 .9ادلتزام بزم التدريب.
.10اإلشراف على تطبيق قاذج التقييم ابلقاعة.
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اليوم

1

برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار

املفاهيم األساسية لتعليم الكبار

1

2

املدخل للربنامج

من معلم الكبار؟
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األول

اليوم:

األوىل

اجللسة:

املدخل للربنامج

عنوان اجللسة:
حماور اجللسة:

 1التوقعات
 2التعارف

 3ادختبار القبلي
 4توزيع املهام  +اإلرشادات
 5املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار
أهداف اجللسة:
1

التعرف إىل توقعات املشارك

2

التعريف أبهداف الربانم وحمتو ته

3

التعارف ب املشارك

4

التعرف إىل املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار

املدة الزمنية للجلسة:

ساعتان

اإلجراءات التدريبية:
اإلجراءات

م

الزم ابلدقيقة

1

نشاي ( )1-1فردي

5

2

تعليق املدرب على توقعات املشارك

10

3

نشاي ( )2-1تطبيق أساليب التعارف

25

4

نشاي ( )3-1ادختبار القبلي والبعدي  -فردي

20

5

توزيع املهام ()4-1

20

6

اإلرشادات ()5-1

10

7

نشاي ( )6-1ورشة عمل

30

اجملموع

120
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 نشاط ( )1-1فردي:

 5دقائق

ما توقعاتك من الربنامج التدريبي؟
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أهداف الربنامج وحمتوياته
يقدم املدرب عرضاً خمتصراً ملد د تزيد ع ( )15دقيقة ويوضح فيه ما يلي:
 .1أمهية التعرف إىل توقعات املشارك يف بداية الربانم

وهل الربانم يستهدف التوقعات أم د؟

 .2التعرف إىل أهداف حمو اتمية الوارد يف الالئ ة التنفيذية لنظام تعليم الكبار وحمو اتمية.
 .3عرض العناوي الرئيسة واتهداف يف الربانم التدرييب.
أهداف حمو األمية

 .1تعميق حب هللا وتقواه يف قلوب الدارس وتزويدهم مبا حيتاجون إليه يف حياهتم م العلوم الدينية.
 .2إكساب دارسي برام حمو اتمية املهارات اتساسية للقراء والكتابة واحلساب.
 .3تزويد دارسي برام حمو اتمية ابملعلومات وادجتاهات الس كنهم م تطوير أنفسهم وأسرهم واملشاركة يف النهوض
مبًتمعهم والقيام بواجباهتم.
 .4إاتحة الفرصة للذي أهنوا املرحلة اتساسية م حمو اتمية أو املتسرب م التعليم العام؛ ملواصلة تعليمهم يف املراحل
الدراسية اتخرى.
 .5توفري البيئة املناسبة دستمرار الكبار يف التعلم.
 .6تنظيم برام ثقافية متنوعة للكبار تليب احتياجاهتم الثقافية وادجتماعية وادقتصادية.
.7

توفري فرص التعليم والتدريب املستمر للكبار بفئاهتم كافة التعليمية والعمرية مدى احليا .

اليوم اتول :املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار -اخلصائص واملفاهيم
 اهلدف :أن يتعرف املشارك إىل املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار.
عناوي اجللسات



اجللسة اتوىل :املدخل للربانم .



اجللسة الثانية :م معلم الكبار؟

اليوم الثاين :اخلصائص النفسية وادجتماعية للكبار
 اهلدف :أن يتعرف املشارك إىل اخلصائص النفسية وادجتماعية للطالب الكبار.
عناوي اجللسات



اجللسة اتوىل :خصائص الكبار



اجللسة الثانية :كيف يتعلم الكبار؟

اليوم الثالث :رق تعليم الكبار ووسائله
 اهلدف :أن يطبق املشارك رق التدريس والوسائل املساعد مبهار .
عناوي اجللسات



اجللسة اتوىل :رق التدريس



اجللسة الثانية :الوسائل املساعد
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 نشاط ( )2-1تطبيقي :أساليب التعارف

 25دقيقة

تســاعد رق التعارف ب املشــارك يف بداية الربانم التدرييب على بناء العالقات وكســر احلواجز وتشــًعهم على

ادندماج يف أنشطة التدريب /التعليم مع زمالئهم وفيما يلي بعض أساليب التعارف:

(*) أسلوب املقابلة مع زميلك يف القاعة:

 .1يف البداية يقسم املتدربني إىل جمموعات ثنائية.
 .2يطلب من كل مشارك أن يتعرف إىل زميله من خالل:
 مكان اإلجازة املفضل له. كتابه املفضل ،وملاذا؟ أفضل ثالثة أمور يتقنها. أمجل مكان زاره يف حياته. .3كل مشارك يقدم ابلنيابة عن زميله وأمام املشاركني :اسم زميله وأهم إجاابته( .مبا د يزيد ع دقيقة واحد ).
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( )3-1نشاط :االختبار القبلي (فردي)

 20دقيقة

أخي املعلم  /أختي املعلمة
يهدف هذا االختبار إلى التعرف إلى:
ما يتوافر لدى املعلم /املعلمة من معارف ومفاهيم ومهارات في مجال تعليم الكبار ،قبل بداية البرنامج التدريبي.

تعليمات مهمة:
 .1اقرأ السؤال بدقة واختر اإلجابة الصحيحة.
 .2لكل سؤال إجابة واحدة فقط.
 .3بعد االنتهاء من اإلجابة في االختبار القبلي احتفظ بالنموذج بداخل حقيبتك.
 .4سيتم إعادة االختبارفي آخر ساعة من اليوم التدريبي الثالث قبل انتهاء البرنامج التدريبي.
 .5ال يتجاوز كل اختباراملدة الزمنية املحددة له وهي  20دقيقة فقط.
 .6استخدم قلم الرصاص عند اإلجابة على السؤال.
ا
ا
 .7يتكون االختبارمن قسمين في كل قسم ( )16سؤاال ،مجموع فقرات االختبار ( )32سؤاال.
 .8يوجد االختبارالقبلي والبعدي في الحقيبة التدريبية في الصفحات التالية.)79-80( :
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 )4-1( توزيع املهام:

 20دقيقة

يسـ ـ ـ ـ ــاعد هذا النشـ ـ ـ ـ ــاي (توزيع املهام داخل القاعة التدريبية) املدرب يف بداية

التدريب على إدار وضبط القاعة م خالل توزيع اتدوار واملهام ب املشارك .
م

املسؤولية

املهام

األمساء

تقس م اجملموعات ابلتس او بوا ()5-4
 1تقسيم اجملموعات
متدربني يف كل جمموعة.
كل جمموعة ترشح رئيساً هلا ،مهامه:
اخـ ـتـ ـي ـ ــار رئـ ـي ــس  -ضبط اجملموعة (الو ت والنظام).
2
 حتفيز أعضاء اجملموعة على املشاركة.اجملموعة
 توزي التكاليف املطلوبة بشكل متساو.اختيار مسؤول  /مسؤولة للقاعة ،مهامه:
 توفري األجهزة واألدوات الالزمة للتدريب.اختيار مس ـ ـ ـ ـ ــؤول
 التحضري للحضور م بداية اجللسات.3
القاعة
 التنسيق م املدرب يف تنفيذ اجللسات. نقل انطباعات املشاركني ومالحظاهتم للمدرب.اختيار مسؤول للتو يت ،مهامه:
اختيار مس ـ ـ ـ ـ ــؤول  -مراعاة ضبط الو ت (بداية وهناية اجللسات والراحة).
4
 إعطاء إشارات تنبيه للمدرب.التوقيت
 -استخدام وسيلة مناسبة للتنبيه.
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 )5-1( إرشادات املتدربني:

 10دقائق

تساعد اإلرشادات التالية املتدرب على التفاعل اإلجيايب مع الربانم لت قيق اهلدف م التدريب
بشكل أفضل.
أخي املتدرب أنمل منك قراء اإلرشادات التالية:
1

ادلتزام بوجود احلقيبة التدريبية معك وال الربانم التدرييب.

2

اد الع على احلقيبة التدريبية واإلعداد اجليد للًلسات.

3

وجودك املبكر يف الربانم يعكس رغبتك يف التعلم.

4

املشاركة الفعالة وتبادل اخلربات هدف أساس للربانم التدرييب.

5

كل منا لديه خرب تعترب مصدراً م مصادر اخلربات يف الربانم فساهم هبا.

6

الربانم منك وإليك وحن نسعد مبشاركاتك اإلجيابية والبناء .

7

اإلغالق التام تجهز اجلوال (أو وضعها على الصامت) داخل القاعة التدريبية.

8

املالحظات وادقرتاحات ميك تقدميها إىل املدرب.

9

التعبئة لنموذج تقييم الربانم بدقة يساعد على تطوير الربانم وجناحه.

10

املمارسة العملية املستمر للمهارات املكتسبة يف الربانم التدرييب يضم عدم فقداهنا.
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 30دقيقة

 نشاط ( )6-1ورشة عمل:

اقرأ البطاقات املرفقة يف هذا النشاي والس ثل:
 البطاقة (أ) :مسميات ذات أمهية يف تعليم الكبار. والبطاقة (ب) :مفاهيم كل مسمى.ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:
 .1سًل املسميات اخلاصة مبًموعتك يف البطاقة (أ) وذلك حسب رقم اجملموعة.
 .2مث قم ابلربط الص يح ما ب ادسم يف البطاقة (أ) وذلك م خالل الب ث ع املفهوم
املناسب له يف البطاقة (ب).
 .3مث قدم املفاهيم اخلاصة مبًموعتك أمام املشارك حسب الوقت احملدد م املدرب.

البطاقة (أ)
املسميات األساسية يف تعليم الكبار

اجملموعات

()1

الطالب

التعلم مدى احليا

()2

الدارس

احلي املتعلم

()3

اتمي

()4

الكبري

حمو اتمية
كياانت تعليم
الكبار

مدارس تعليم الكبار
إدار  /قسم تعليم الكبار
محالت التوعية وحمو اتمية
املهارات احلياتية

مدارس تعليم الكبار
املتوسطة

برانم جمتمع بال أمية
مدارس تعليم الكبار
الثانوية

مدارس تعليم الكبار
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البطاقة (ب)
اجله ـ ــة املعني ـ ــة ابإلشراف على العمليات التعليمية واإلداري ـ ــة امللت ق م ال ـ ــذكور أو اإلانث مب ـ ــدارس تعليم الكب ـ ــار مبراحله ـ ــا الثالث
لتعليم الكبــار وقيــادهتــا ومتــابعــة مجيع الشـ ـ ـ ـ ــؤون املتعلقــة هبــا ادبتدائية واملتوسطة والثانوية
إبدارات التعليم
تش ـ ـ ـ ــمل تعليم الكبار ادبتدائي واملتوس ـ ـ ـ ــط والثانوي وبرام

برانم ينفــذ يف اتحيــاء الس تتسـ ـ ـ ـ ــم ابملسـ ـ ـ ـ ــتوى ادقتص ـ ـ ـ ـ ــادي والتعليمي

التعلم مدى احليا (احلي املتعلم وما يس ــتًد م برام يف هذا املنخفض هبدف تزويد قا ين احلي م اجلنسـ ابملهارات احلياتية واملهارات
اجملال) وبرانم جمتمع بال أمية واحلمالت الصـ ـ ـ ـ ــيف ية للتوعية املهنية الس تؤهلهم للرفع م مس ـ ــتواهم ادقتص ـ ــادي وادجتماعي والتوعوي
وحتقق هلم ادستدامة الالزمة للعيش بكرامة يف جمتمعاهتم

وحمو اتمية

تشــمل مجيع مراحل تعليم الكبار ادبتدائية واملتوســطة والثانوية برانم تعليمي حملو اتمية اتجبدية يص ــل إىل اتمي يف مكان وجوده ويتس ــم
ابملرونة واجلاذبية مع توفري احلوافز الالزمة لز د دافعية اتمي حنو ادلت اق

التابعة لوزار التعليم

ابلربانم
كل شـ ــخص بله عمره إحدى عشـ ــر سـ ــنة وثالثة أشـ ــهر فما محالت انتقــائيــة مركز تقــام يف اتمــاك الس د ميك فيهــا إعــداد فصـ ـ ـ ـ ــول
فوق م الذكور واإلانث ود ميتلك املهارات اتسـ ـ ــاسـ ـ ــية الس منتظمة مثل :منا ق سك البدو الرحل واملنا ق النائية وذلك ملد مناسبة
لت قيق حمو اتمية

كنه م القراء والكتابة واحلساب

كل شــخص ابله م الذكور واإلانث ويشــمل ذلك كل م د التعليم الذي يقدم م خالل كياانت تعليم الكبار أو خارجها املشتمل على
ميتلك مهارات القراء والكتابة أو م لديه مسـ ـ ـ ـ ــتوى تعليمي التعلم املس ـ ـ ــتمر مدى احليا ابس ـ ـ ــتخدام فرص وقنوات التعلم الرمسية وغري
وثقايف د يؤهله لل ص ــول على وةيفة أو م خترج م مراحل الرمسية وال حيا اإلنس ـ ـ ــان م أجل تعزيز التطوير والت سـ ـ ـ ـ املس ـ ـ ــتمر
التعليم وحيتــاج إىل ادلت ــاق بربام تعليميــة أو تـدريبيــة لتنميــة للمعارف واملهارات الالزمة للعمل وحتقيق الذات
ذاتــه أو تطوير مهــاراتــه يف إ ــار حــاجــات اجملتمع ومتطلبــات
التنمية
ك الدارسـ ـ (ذكوراً وإانثً) م املهارات اتس ــاس ــية للقراء

جمموعة م املعارف واخلربات والقيم الس تسـ ـ ـ ـ ــاعد الكبري على التفاعل مع

والكتابة واحلساب للوصول إىل مستوى تعليمي وثقايف ميكنهم جمتمعه الذي يعيش فيه وجتعله قادراً على معرفة ذاته وإدارهتا والتعبري عنها
تؤهله لتدبري متطلبات حياته بنًاح
والتكيف اإلجيايب بطريقة ّ

م اإلملام بتعاليم الدي اإلسالمي وتسيري أمور حياته

كيان تربوي يتم التعليم فيه وتكون مد الدراس ـ ـ ـ ـ ــة به ثالث كيان تربوي يتم التعليم فيه وتكون مد الدراس ـ ــة به ثالث سـ ـ ـنوات وُ نح

سـ ـ ـ ــنوات وُ نح الشهاد ادبتدائية املعادلة لش ـ ـ ـ ـهاد الصـ ـ ـ ــف ش ـ ــهاد اجتياز املرحلة املتوس ـ ــطة للطالب الذي فاتتهم الفرص ـ ــة ملواص ـ ــلة
تعليمهم يف مدارس التعليم العام

السادس ادبتدائي يف التعليم العام

كيان تربوي يتم التعليم فيه وتكون مد الدراس ـ ـ ـ ـ ــة به ثالث امللت ق م الذكور أو اإلانث بربام حمو اتمية قصري املدى ود تزيد مدهتا
س ــنوات وُ نح ش ــهاد اجتياز املرحلة الثانوية للطالب الذي

ع عام دراسي وليس لديه املهارات اتساسية للقراء والكتابة واحلساب

فاتتهم الفرصة ملواصلة تعليمهم يف مدارس التعليم العام
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األول

اليوم:

الثانية

اجللسة:

من معلم الكبار؟

عنوان اجللسة:
حماور اجللسة:

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

أهداف اجللسة:
1

التعرف إىل مفهوم تعليم الكبار.

2

التعرف إىل الكفا ت اتساسية ملعلم الكبار.

3

التعرف إىل واجبات ومهام معلم الكبار.

4

التعرف إىل معايري اختيار املعلم مدرابً.

املدة الزمنية للجلسة:

ساعتان

اإلجراءات التدريبية:
اإلجراءات

م

الزم ابلدقيقة

1

نشاي ( )7-1ورشة عمل

15

2

عرض املدرب واملناقشة

15

3

نشاي ( )8-1ورشة عمل

35

4

عرض املدرب واملناقشة

15

5

نشاي ( )9-1عرض املدرب

25

6

املناقشة

15

اجملموع
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 نشاط ( )7-1ورشة عمل:

 15دقيقة

معلم الكبار:
هو الش ــخص املؤهل أتهيالً معرفياً ومهار ً وتربو ً املتمك م اجلانب املعريف يف ماد ختصـ ـص ــه وهو املتابع
لكل جديد فيها ولديه مهارات واجتاهات التدريس الفعال ومهارات ادتصـ ـ ـ ـ ــال الفعالة ولديه القدر على
التعليم والتوجيه واإلرشـ ـ ـ ـ ــاد م خالل الفهم الكامل لطبيعة املتعلم الكبري أو لديه القدر على التفاعل مع

الكبري.

ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:
ما أهم الكفا ت الالزمة ملعلم تعليم الكبار؟
م

الكفا ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
تعرف الكفــايــة أبهنــا :جمموعــة م املعــارف واملهــارات وادجتــاهــات الس ينبغي أن ميتلكهــا املعلم ويكون قــادراً على

تطبيقها بفاعلية وإتقان يف العمل.
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 35دقيقة

 نشاط ( )8-1ورشة عمل:
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

.1تعرف إىل بعض واجبات ومهام معلم تعليم الكبار.
 .2برأيكم هل يوجد مهام وواجبات أخرى؟

 .3كل جمموعة تقدم مهام أخرى ترى اجملموعة أهنا مهمة ومتعلقة مبعلم تعليم الكبار.
فيما يلي واجبات ومهام معلم تعليم الكبار ،اقرأها بعناية:
 .1تدريس النصاب املقرر م احلصص كامالً والقيام بكل متطلبات حتقيق أهداف املواد الدراسية.

 .2املشاركة يف الربام واتنشطة الس تعمل على تنمية ادعتزاز ابلدي والودء للملك وادنتماء للو .
 .3متابعة أعمال الطالب وتقدمي التغذية الراجعة هلم.
 .4التقيد ابملناوبة اليومية (خاص مبدارس البنات).
 .5متابعة انتظام الطالب أثناء احلصة الدراسية.
 .6دراسة املناه واخلطط الدراسية والكتب املقرر وتقوميها واقرتاح ما يراه مناسباً لتطويرها م واقع تطبيقها.

 .7التعاون مع املشــرف الرتبوي واهليئة التعليمية واإلدارية يف كل ما م شــأنه حتقيق انتظام الدراســة وجدية العمل وحتقيق البيئة
احملفز للتعلم.
 .8املشاركة يف اجملالس واللًان.
 .9التنمية الذاتية ورفع الكفا ت علمياً ومهنياً وتربو ً والتعرف إىل املستًدات يف امليدان الرتبوي.
.10اكتشــاف اجلوانب الصـ ية وادجتماعية والنفســية املعيقة لتقدم الطالب دراســياً أو الس تؤدي إىل تســربه م خالل املالحظة
الصفية ورفعها إىل جلنة التوجيه واإلرشاد.

.11دراسة وإبداء املالحظات حول املقررات الدراسية وبرام تعليم الكبار وتزويد اإلدار املختصة ابلوزار هبا.
.12إدخال وتدقيق مهارات ودرجات الطالب يف برانم نور.
مهام أخرى تتعلق مبعلم تعليم الكبار:
1
2
3
4
5
6
7
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 نشاط ( )9-1عرض ومناقشة:
ً

 25دقيقة

أوال :م أدوار املعلم أنه مدرب وميسر لنقل اخلربات للمتدرب (الطالب) واختيار املعلم جيب أن خيضع
جملموعة م معايري القبول (ابإلضافة إىل الشهاد العلمية) منها على سبيل املثال:

الرغبة
التواصل اجليد

اإلدراك
الرغبة يف تغيري ذاته
احلماس

القدر على الت ليل

معايري اختيار املدرب  /املعلم

الذكاء

الوعي الذايت
الرضا

اخلرب
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ً
ثانيا :أهم صفات املدرب:
عندما سئل عشرات املدرب ع أهم صفات املدرب الفعال ذكروا صفات كثري منها:

الرتتيب

النسبة (*)

الصفات
حس املظهر

3

%60

املرونة

5

%40

ادهتمام ابآلخري

3

%60

ادستعداد

4

%50

مهارات ادتصال

3

%60

التنويع

5

%40

اتدب وحس اخللق

3

%60

اتمانة

2

%75

التفرغ

1

%85

اإلبداع

3

%60

القدر على اإلقناع

3

%60

ادستماع

3

%60

النظام

4

%50

القدر على التقييم

5

%40

حساسية املشاعر

6

%30

احلماس

2

%75

مالحظة:

 تعين النسبة املئوية ( )%يف اجلدول :أي نسبة الذي ذكروا كل صفة حيث النسبة اتعلى هي اتكثر تصويتاً.
 أوجه الشبه ب املعلم واملدرب أهنما يتعامالن مع الكبار ويقومان بتطوير قدرات املستهدف معرفياً ومهار ً وسلوكياً.

 كل معلم يقيّم نفسه م  10درجات لكل صفة م الصفات السابقة وم مث التعرف إىل الصفات الس حتتاج إىل تطوير.
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اليوم

2

برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار

اخلصائص النفسية واالجتماعية للكبار
1

2

خصائص الكبار

كيف يتعلم الكبار؟
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الثاني

اليوم:

األوىل

اجللسة:

خصائص الكبار

عنوان اجللسة:
حماور اجللسة:
1

املبادئ الرئيسة لتعليم الكبار

2

خصائص الطالب الكبار

3

التعامل مع الكبار كطالب

4

كيف حتفز الكبار؟

أهداف اجللسة:
1

التعرف إىل املبادئ الرئيسة لتعليم الكبار.

2

التعرف إىل خصائص الطالب الكبار.

3

التعرف إىل ف التعامل مع سلوكيات الكبار بوصفهم الابً.
التعرف إىل رق حتفيز الكبار.

4

املدة الزمنية للجلسة:

ساعتان

اإلجراءات التدريبية:
اإلجراءات

م

الزم ابلدقيقة

1

نشاي ( )1-2ورشة عمل

15

2

عرض املدرب واملناقشة

15

3

نشاي ( )2-2فردي واملناقشة

15

4

نشر ( )3-2اخلصائص النفسية للكبار

15

5

نشاي ( )4-2ورشة عمل

15

6

نشر ( )5-2أهم خصائص الكبار

15

7

نشاي ( )6-2ورشة عمل

15

8

نشاي ( )7-2ورشة عمل

15

اجملموع
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 15دقيقة

 نشاط ( )1-2ورشة عمل
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

فيما يلي املبادئ الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـة لتعليم الكبار وبعد التعرف إىل املبدأ اتول فكر يف املبادئ اتخرى واقرتاح

أفضل احللول لتوةيف كل مبدأ منها يف عملية التدريس؟
املبدأ األول:

الكبـار جيلبون جتربـة احليـا واملعرفـة لبيئـة التعلم .هـذه اخلرب واملعرفـة تتضـ ـ ـ ـ ــم اتمور املتعلّقـة ابلعمـل واتسـ ـ ـ ـ ــر
والفعاليات اجملتمعية والظروف .يتعلّم البالغون بشـ ـ ـ ــكل أفضـ ـ ـ ــل عندما يربطون املعرفة واملعلومات اجلديد مع املعرفة
واملعلومات واخلربات املكتسبة سابقاً.
كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟ (اإلجابة املقرتحة):
 توفري فرص للمتعلم لسماع آرائهم ونقل معارفهم وخرباهتم الس ميلكوهنا مسبقاً ب زمالئهم.
 تصميم أنشطة تعليمية حتتوي على استخدام اخلربات أو املعارف السابقة.
 التعرف إىل :أوجه الشبه وادختالف ب ما يتعلمونه اآلن وما يعرفونه مسبقاً.
املبدأ الثاني:

الكبار مييلون إىل التعليم الذايت وذايت التوجيه.
كيف ميكن توظيف هذا املبدأ يف التدريس؟
.1
.2
.3
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املبدأ الثالث:

يتمتّع البالغون بفخر ابلنفس والرغبة ابدحرتام .وهم حباجة إىل أن يتم اعتبار جتارهبم ومعتقداهتم ومعارفهم وأس ـ ـ ــئلتهم
أبهنا مهمة.

كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟
.1
.2
.3

املبدأ الرابع :يريد الكبار تعليماً عملياً وموجهاً حنو هدف مع

التغلب على حتد ت احليا .

ومتم وراً حول مش ــكلة معيّنة والذي مي ّكنهم على

كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟
.1
.2
.3
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املبدأ اخلامس :يرغب البالغون يف احلصول على الرأي حول تقدمهم يف تعلم شيء جديد.
كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟
.1
.2
.3

املبدأ السادس:

لدى البالغ تفضيالت للطريقة الس يتعلمون هبا:
 -شخص حركي :يفضل التعلم ع

ريق املمارسة.

 شخص بصري :يفضل التعلم م خالل املراقبة والنظر. -شخص مسعي :يفضل التعلم ع

ريق ادستماع.

كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟
.1
.2
.3
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املبدأ السابع:

الكبار يتعلمون بشكل أفضل م خالل التعاون واملعاملة ابملثل.
كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟
.1
.2
.3

املبدأ الثامن:

يتشـ ـ ـ ـ ــًع الكبار على التعلم م خالل جمموعة واسـ ـ ـ ـ ــعة م العوامل اتكثر شـ ـ ـ ـ ــيوعاً وهي :التطلعات والطموحات

الشـ ــخصـ ــية والتوقعات املفروضـ ــة م اخلارج والرغبة أو املصـ ــل ة الداخلية واهلروب م حالة (امللل أو اخلوف)
والنمو والتقدم وخدمة اآلخري .
كيف توظف هذا املبدأ يف التدريس؟
.1
.2
.3
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 نشاط ( )2-2فردي:

 15دقيقة

فيما يلي مبادئ يف تعليم الكبار املطلوب :أعد ترتيب اجلمل التالية:

1

الكبار ،املمارسة ،عرب ،أفضل ،يتعلم.

2

هلم ،ضرور  ،الكبار ،ما يشعرون ،يتعلم ،أبنه.

3

متعددة ،الكبار ،ومتنوعة ،إىل ،أساليب ،حيتاج.

4

ويتفاعلون ،أفضل ،حبيوية ،التعلم ،يستطي  ،يشاركون ،بطريقة ،عندما ،الكبار.

5

توظيف ،الكبار ،يريدون ،يناسب ،الفائقة ،ويظهرون ،أسلوب ،ألهنم ،مهاراهتم ،خرباهتم ،حل
املشكالت ،السابقة.

6

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

7

املدرب ،املتدرب ،أنه الوحيد ،من أغىن ،يف تعليم الكبار ،يعد ،وال يعتقد ،الذ يفهم ،موارد التعلم.
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نشرة ( )3-2اخلصائص النفسية والفسيولوجية للكبار وعالقتها بعملية التعلم  15دقيقة
اخلصـ ـ ــائص النفسـ ـ ــية والفسـ ـ ــيولوجية هي جمموعة املهارات واملطالب اجلسـ ـ ــمية والعقلية وادنفعالية الس تتميز هبا أو
تقتض ـ ــيها مرحلة معينة م مراحل النمو فلكل مرحلة خص ـ ــائص وص ـ ــفات تتص ـ ــف هبا .ومرحلة الكبار ر بتغريات
نفسية وفسيولوجية يزها ع غريها م مراحل احليا .
إن التعرف إىل خص ــائص الكبار النفس ــية والفس ــيولوجية تس ــاعدان يف اختيار اتس ــاليب والطرق الس تتناس ــب معهم
والس م أمهها:

ً
أوال :الدوافع:

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

وهو خربٌ انفعاليةٌ غري سارٍ يعاين منها الفرد عندما يشعر ٍ
خبوف أو ٍ
هتديد م شيء د يستطيع حتديده حتديداً دقيقاً
ّ
ّ
ٍ
بشكل مستم ٍّر نتيًة شـعور الفرد بوجود خط ٍر يه ّدده وهذا
عرف القلق أبنّه حالةٌ نفسيّةٌ تظهر على شكل توتّ ٍر
كما يُ ّ

اخلطر قد يكون موجوداً فعالً أو يكون ُمتخيّالً د وجود له يف الواقع.

ً
ثالثا :الذات:

وهو مفهوم يكونه الفرد ع نفسه م خالل تصوراته وخرباته أو هو انعكاس لكل ما بداخله وميثل وجهته يف احليا
وقدراته و موحاته أي ثل نظر اإلنســان ع نفســه وقدراته ومهاراته ذات اإلنســان هي نتاج اخلربات الس مير هبا
وتتشـ ـ ـ ــكل تلقائياً نتيًة لعالقة الفرد ابجملتمع والبيئة وتؤثر يف غريها وتتأثر أيض ـ ـ ـ ـاً ولذلك يتفاوت تقدير اإلنسـ ـ ـ ــان
لذاته.
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ً
رابعا :الذاكرة:

وهي التغيريات الفســيولوجية لسنســان وهلا أتثري عكســي على عملية التعلم لديه وكلما تقدم اإلنســان يف العمر فهنه
يتذكر اخلربات السابقة أكثر م تذكره للخربات احلديثة.
ً
خامسا :اخلربة:

العامل اتسـ ـ ـ ـ ــاس يف تعليم الكبار هو اخلرب حيث إن اخلرب الوافر الس يتميز هبا املتعلمون الكبار أن لديهم خربات
أكثر م الصغار وأنواعاً خمتلفة م اخلربات وأن اخلربات لديهم قد نظمت أبشكال خمتلفة.
ً
سادسا :التغري اجلسمي:

تتميز كل مرحلة عمرية بظهور تغريات جســمية متدرجة تعلى أو تســفل ابلنســبة للكبار وم أهم التغيريات الس هلا
أتثري مباشر على قدرات الكبري هي تلك الس هلا أثر مباشر على عملية التعلم.
إن عملية التعلم تعتمد بصفة عامة على احلواس اخلمس لسنسان وبصفة خاصة على حاسس السمع والبصر.
ف اســة الســمع :تكون يف أقصــى درجات الفاعلية يف اتداء ابلنسـبة للشــخص يف السـ الثامنة عشــر مث تبدأ تدرجيياً
حىت تصل إىل أدىن درجاهتا يف مرحلة الشيخوخة.
وحاسـة اإلبصـار :تسـتمر يف النمو حىت السـ الثانية عشـر مث تبدأ يف ادحندار التدرجيي حىت السـ اتربع
بعدها يف ادحندار حىت السـ اخلامسـة واخلمسـ

مث تبدأ

وتسـتمر مبعدل أقل يف ادحندار بعد ذلك وهذا ادحندار التدرجيي

أيض ـاً د شــك أنه يعين عدم قدر الكبري على التفاعل مع العملية التعليمية ببصــره مثلما كان صــغرياً أو أثناء دراســته
اتولية يف املرحلة اتولية يف املدرسة.

وهذا التغيري اجلســمي الذي يطرأ على الكبار ميثل عامالً مهماً عند التخطيط لربام تعليم الكبار م حيث اســتخدام

الطرق والوسائل واتماك الس ميك أن تعوض ما أصاهبم م قصور يف إمكانياهتم اجلسمية لعملية التعلم.
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نشاط ( )4-2ورشة عمل:

 15دقيقة

ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

على ضوء قراءتك للنشر السابقة ( )3-2ساعد زمالءك يف اإلجابة ع التساؤدت التالية:
 .1كيف تستطيع أن تؤثر يف دوافع للكبار م أجل مواصلة تعليمهم؟
 .2كيف تستطيع تغيري املفاهيم التالية عند الكبار:
 عملية التعليم هتم الصغار واملراهق

وأن الكبري له مكانه ودور انض ومستقل د يقبل هبذا الدور.

 عملية التعلم هي عالقة اعتماد املتعلم ابملعلم وهذا ينكره الكبري وهو الراش ــد والناضـ ـ واملس ــتقل
يف نظر نفسه.

 املتعلم الكبري لديه نظامه اخلاص م اتفكار واملعتقدات وحينما يعرتف أب نه يف حاجة إىل التعلم
فهن هذا يتضم ادعرتاف بوجود خطأ ما يف نظامه اخلاص احلايل.

 .3يعـ ّد تقــدير املتعلم الكبري لـذاتـه م أهم الـدوافع للتعلم كيف تتم مراعـا ذلـك بوص ـ ـ ـ ـ ـفــك معلم تعليم

للكبار؟

 .4ما اتساليب والطرق الس تساعد املتعلم الكبري على التذكر واإلقالل م النسيان؟
 .5املتعلم الكبري لديه رصيد كبري م اخلربات كيف توةف تراكم خربات املتعلم الكبري يف تعليمهم؟
تلميح:

"إن املعلم الـذي يعلمّم دون أن حيـاول إثر رغبـة الطـالـب يف التعلم
يكون كم يطرق على حديد ابرد".
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نشرة علمية ( )5-2أهم خصائص املتعلمني الكبار:
← يلتحق املتعلم الكبري بربامج تعليم الكبار بداف
منه لتحقيق احتياجاته وإشباع رغباته.
← ك ا رياً 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.
← يستعجل املتعلم الكبري الفائدة من برامج تعليم
الكبار.

 15دقيقة

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

أفضل.

← جي د بعا الكب ار ص عوب ة يف التعبري عن
أفكارهم.
← الكبار يتعلمون بش كل أحس ن عندما يكون
هلم بعا التحكم يف بيئة التعلم.

← ال يقبل التغيري بسهولة كما يتصف بقلة املرونة
يف التفكري.

← الكبار ملون عند اجللوس بش كل س ل
لفرتات ويلة.

← امل ت ع ل م ال ك ب ري ذو خ ربات ك ا رية ت ل ف يف
حجمها وعمقها عن خربات الصغار.
← الكبار يفض لون االس تش هاد لرباهتم يف احلياة
أثناء العملية التعليمية.

← الكب ار يش عرون ع ادة ابإلره اج والتع ب
وخصوصاً أثناء الدراسة.

← يتعلم الكبار ابلتطبيق واملشاركة.
← الكبار حيتاجون إىل و ت أ ول من الص غار

← الكبار يتعلمون األش ياء اجلديدة ال مكن
ربطها لرباهتم السابقة.

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

← الكب ار ال يقبلون أفك ار وخربات ا خرين
بسهولة.
← يتص ف بعا الكبار بض عف الاقة يف النف ،
ويتصف بعضهم ا خر ابحلساسية الشديدة.
← كارياً م ا كوف الكب ار من االمتح اانت
ونتائجها.
← يتأثر الكبار أببسط مظاهر التقدير.

صغاراً.
← الكب ار يتعلمون بس هول ة األش ي اء ال
تفيدهم.
← املتعلم الكبري ش دي د التمس

ب ادئ ه

واالعتزاز بعاداته وتقاليده.
← املتعلم الكبري ذو مس ؤولي ات والتزام ات
معيشية وعائلية واجتماعية.
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 نشاط ( :)6-2ورشة عمل:

 15دقيقة

ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:
وعلى ضوء قراء النشر السابقة ( )5-2خصائص املتعلم الكبار كيف ميك أن تتعامل مع الكبار وتساعدهم يف
احلادت التالية؟
احلالة ( :)1غالباً ما ينتاب الكبار عند دخول املكان املخص ـ ـ ــص للتعليم بعض اخلوف والش ـ ـ ــعور ابلعزلة إذا كان قد
ترك حًر الدراسة منذ فرت بعيد وهذا الشعور أييت م تذكر الكبري ملرحلة الدراسة وعالقته ابملعلم واملدرسة.
← دحظ :ارتباي مشاعر الكبري ب حًر الدراسة واملعلم واملدرسة.
ما احلل املقرتح؟

ا حلا لة ( :)2تقــل عمليــة التعــاون ب املتعلم الكبــار يف بــدايــة العمليــة التعليميــة نظراً دختالف الظروف الوةيفيــة
وادجتماعية وادقتصادية بينهم.

← دحظ :أن عملية التعاون ب املتعلم الكبار يف البداية ضعيفة.
ما احلل املقرتح؟
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احلالة ( :)3اخلوف م الرؤسـ ــاء أو احلديث ع ةروف العمل حىت د يؤثر ذلك على عالقاته ووضـ ــعه الوةيفي أو
ادجتماعي.
← دحظ :أن الكبار د يفضلون الت دث ع ةروف العمل.
ما احلل املقرتح؟

احلالة ( :)4اهلروب م املش ـ ـ ـ ـ ــاركة يف العملية التعليمية بفاعلية مثل :التقدمي والعرض ومواجهة اآلخري خوفاً م
عرض أفكار تقليدية أو غري مقبولة تضعه يف مواجهة مع اآلخري أو عدم الثقة يف قدراته على مواجهة اآلخري .
← دحظ :ضعف التفاعل مع العملية التعليمية كالتقدمي والعرض.
ما احلل املقرتح؟
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 15دقيقة

نشاط ( )7-2ورشة عمل:
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

 أمام ــك جمموع ــة مـ ـ اتس ــئلة ال ــس يفك ــر هب ــا امل ــتعلم الكب ــري ين ــدرج حت ــت ك ــل س ــؤال منه ــا جمم ــوع مـ ـ
اتسئلة الفرعية وتشكل إجاابهتا الواض ة صور ذهنية حمفز للكبار؟

 حـ ــاول أن تتعـ ــرف إىل أهـ ــم اتسـ ــئلة الفرعيـ ــة الـ ــس تـ ــدور يف أذهـ ــان الطـ ــالب حسـ ــب كـ ــل سـ ــؤال رئـ ــيس
مث قم بعرضها على زمالئك املشارك يف القاعة.

1

يريدون أن يعرفوا :م هم زمالؤهم اآلخرون؟

5

1-1

1-5

2-1

2-5

3-1

3-5

4-1

4-5

2

يريدون أن يعرفوا :مستوى التعليم وحمتواه.

6

1-2

1-6

2-2

2-6

3-2

3-6

3

يريدون أن يعرفوا :ماذا يتوقع منهم؟

7

1-3

1-7

2-3

2-7

3-3

3-7

4-3

4-7

4

يريدون معرفة :اتهداف والغا ت.

يريدون معرفة :مدى تقبل اآلخري هلم.

يريدون معرفة :مدى أمهية التعليم هلم ومكاهنم فيه.

يريدون أن يعرفوا :ريقة املعلم معهم.

1-4
2-4

3-4
تلميح:

أمهي ــة اتس ــئلة ال ــس يفك ــر هب ــا امل ــتعلم الكب ــري تكمـ ـ يف أن اإلجاب ــة عنه ــا بش ــكل صـ ـ يح حيقـ ـق
لك بوصفك معلماً أودً :كسب ثقة الكبار وثنياً :ز د محاسهم و اقتهم على التعلم.
تدريب معلمي تعليم الكبار -اخلصائص واملفاهيم 1439هـ 2017 -م

36

كيف حتفز املتعلمني الكبار؟

ً
أوجد شعورا باحلاجة هلذا املوضوع وأعلن أهدافك بوضوح

اجعل أمثلتك ومعلوماتك واقعية

امدح وشجع وكافئ وقدر

أوجد روح التنافس السليم

ً
كن متحمسا 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:
1

قوان التعلم الستة( :ادستعداد -املمارسة-التأثري-ادنطباع اتويل -الرتكيز-اتحدث).

2

اتقاي اتربعة م الطالب :النشطاء-املتأملون-النظريون-العمليون.

3

أقاي مقياس هريم A B C D :

4

ف التعامل مع املتعلم .

5

تقومي مهار ادستماع.

أهداف اجللسة:
1

أن يتعرف املتدرب إىل قاذج التعليم.

2

أن يتعرف املتدرب إىل قوان التعلم الستة وكيفية تفعيلها.

3

أن يتعرف املتدربون إىل اتقاي اتربعة م الطالب.

4

أن يتعرف املتدرب إىل فنون التعامل مع الطالب.

املدة الزمنية للجلسة:

ساعتان

اإلجراءات التدريبية:
اإلجراءات

م

الزم ابلدقيقة

1

نشاي ( )8-2ورشة عمل

20

2

نشاي ( )9-2ورشة عمل

20

3

نشر ( )10-2قوذج هريم الرابعي

20

4

نشاي ( )11-2ورشة عمل

25

5

نشاي ( )12-2ورشة عمل

25

6

نشاي ( )13-2تقومي ذايت

10

اجملموع
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 نشاط ( )8-2ورشة عمل:
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

 20دقيقة

لكل قانون م قوان التعلم اذكر أهم الطرق الس ترى مناسبتها يف جمال تعليم الكبار؟

( )1قانون االستعداد للتعلم
يتعلم الكبري بشكل أفضل إذا كان لديـه ادسـتعداد للـتعلم وأن يكـون لديـه اخللفيـة الضـرورية
وادجتاهات والقيم اإلجيابية أي أن يكون مت مساً للتعلم.

أهم الطرق:

( )2قانون املمارسة
اتشياء الس يتم ممارستها وتكرارها هـي الـس غالبـاً مـا يـتم تعلمهـا بشـكل أفضـل فالعقـل اندراً
ما حيفظ ويقيم ويطبق املفاهيم اجلديد بعد استعراضها ملر واحد فقط.

أهم الطرق:
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( )3قانون التأثري

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

أهم الطرق:

( )4قانون االنطباع األويل
فال بد للمعلم أن يكون مؤثراً ويقوم بعمله بطريقة ص ي ة م البداية.

أهم الطرق:
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( )5قانون الرتكيز
حينمــا تكــون اخلــرب التعليميــة واض ـ ة أو مثــري فــهن الــتعلم ســيكون أق ـوى م ـ التعلــيم
الروتيين والـذي يبعـث علـى امللـل وأن الطـالب يتعلمـون أكثـر مـ اتشـياء الواقعيـة عـ
اتشـياء البديلــة فعلــى ســبيل املثــال :يســتطيع الــدارس أن يفهــم أكثــر ويتقبــل الــتعلم مـ
مشاهد فيديو بددً م القراء م نص مكتوب.

أهم الطرق:

( )6قانون األحدث
اتشياء الس يتم تعلمها أخرياً سيتم تذكرها جيداً والعكس ص يح فكلما مضـت مـد ويلـة علـى
تعلـم اتشــياء فمـ الصــعب تــذكرها فعلــى ســبيل املثــال :ميكـ تــذكر معلومــات جديــد يف اجللســة
لك د ميك تذكر معلومات جلسة اتسبوع املاضي.

أهم الطرق:
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 15دقيقة

 نشاط ( )9-2ورشة عمل:

بااالتعاااون مد أفراد مجموعتااك ناااق مااا يحبااه املتعلمون الكبااار ومااا ال يحبون اه حسا ا ا ا ا أنمااا هم وباااخت ف
ا
ميولهم ،ثم أكمل حس ما تراه مناسبا في كل نوع من األنواع التالية:
نوع النمط

ما حيبه

املتعلمون الكبار

 حيبون العمل والتجربة
 يس تمتعون ابأللع اب التعليمي ة والتطبيق ات
النشطاء
العلمية.

ما ال حيبه

املتعلمون الكبار

 حيبون احلركة والنشاط واالستغراج يف العمل
 إاتحة الو ت هلم للتفكري واملالحظة والنظر.
 حيبون مش اه دة ا خرين ،لكن م ع دم
املتأملون
االختالط هبم واالنعزال عنهم.
 يريدون أن يتاا هلم الو ت.
 معرفة أ املواض ال يتالءم فيها ش ء ما
م كل األفكار واملفاهيم املطروحة.
 لديهم ول ابملنطق وحتليل األش ياء إىل أبعد
النظريون
من احلد الطبيع والصحيح.
 يستخدمون املفاهيم التجريدية.
 التخطيط السليم والوضوا.
 أن يه دف التعليم إىل ح ل املش كالت
العملية.
 أن تكون ك ل من اهج التعليم وثيق ة الص ل ة
العمليون
ابلعامل اخلارج احلقيق .
 أن يكون تعليم اً مكن تطبيق من اهج ه على
الوا احليايت املختلف.
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 نشرة (:)10-2

 20دقيقة

منوذج هريمان الرباعي وأمناط شخصيات املتعلمني
يفوت
كثرياً ما يش ـ ــتكي املعلم م عدم انتباه الطالب له يف الص ـ ــف أو ض ـ ــعف تفاعلهم معه بعض الطالب تراه ُجمداً يف دراس ـ ــته د ّ

معلومة إد ويكتبها يف كراســته بينما بعض ـهم حياول كتابة بعض النقاي الرئيس ـة يف الدرس .وبعض ـهم عاد ما يكون مشــاغباً يف الصــف
حيب احلركة والفوضى لدرجة أنه حياول إفشال الدرس فال يكون م املعلم إد أن يتًاهله أو يعاقبه بشكل مستمر.

يف احلقيقة ليس الس ـ ــبب أن الطالب ينقس ـ ــمون إىل جمد وغري جمد يف الدرس وإقا هناك فرق و ايز يف الش ـ ــخص ـ ــيات .وهذه أش ـ ــياء
مرتبطة بطبيعة الطالب ود ميكنه تغيريها بشــكل كامل .فقد يكون تصــميم الدرس د يناســب شــخصــية هذا الطالب وهو ما جيعله غري
مهتم ابملاد كما أنه ينبغي على املدرس أن يتفهم أن رد فعل الطالب ل تكون واحد وإقا كل الب يرد حسب قط شخصيته.
التعرف إىل أقاي الش ــخص ــيات يعترب أدا مهمة لدى املعلم تس ــاعده على فهم البه واحتياجاهتم وم مث يرتبط تص ــميم الدرس مبا
يتالءم وهذه ادحتياجات .وم أهم الدراسات الس جرت ع أقاي الشخصيات قوذج هريمان أو ما يعرف بـ "رابعية التفكري".

ً

أوال :تاريخ مقياس هريمان ،بوصلة التفكري:

اكتشــف روجر ســبريي يف عام 1960م أن لكل م نصــفي الدماغ اتمي واتيســر عمالً خاص ـاً به وانل بذلك جائز نوبل على هذا
ضح أن دماغ اإلنسان يتكون م ثالثة أدمغة هي:
ادكتشاف .وبعد بضع سن جاء بول ماكل ليو ّ
 الدماغ العقلي :والذي يضم التفكري والتصور والتعلم.

يتضم الشعور واملهارات اللطيفة ابإلضافة إىل الشم والتذوق وادنفعال.
 دماغ الثدييات :والذي ّ
 دماغ الزواحف :والذي يتضم احلاجات البيولوجية كالطعام والشراب واتم والسالمة والتكاثر.
ليأيت بعد ذلك هريمان بنموذج جديد يدم فيه النموذجان معاً .حيث دم هريمان :قوذج س ــبريي وقوذج ماكل يف قوذج واحد هو

قوذج هريمان الرابعي وهو قوذج رمزي وليس فيزيولوجياً يتكون م أربع منا ق مرتابطة علماً أبن:
 كل منطقـة ختتـص بطريقة معينة لعمل العقل.
 املنا ق اتربع تعمـل سو ً لتشكل الدماغ الكلي.
 منطقة واحد أو أكثر تكون غالبة أو ُمهيمنة.
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ً
ثانيا :أمناط مقياس هريمان:
•املوضوعيون

•اإلبداعيون

D

A

C

B
•التنفيذيون

• املشاعريون

 -1النمط  :Aاملوضوعيون:

يتميز أص اب هذا النمط بعد صفات:

– ادهتمام ابلتفاص ـ ــيل الدقيقة :جند هذا النمط م الطالب كثري اتس ـ ــئلة لكل تفص ـ ــيل ص ـ ــغرياً كان أو كبرياً يف الدرس .لدرجة أن
املعلم قد يعترب أهنم حياولون إيقاعه يف اخلطأ وهو ما قد يسـ ـ ــبب التذمر لدى الكثري م املعلم  .ويف احلقيقة فهن هذا النمط يسـ ـ ــأل
تنه د يستطيع أن يرتك أي فكر صغري ر دون

يصها.

– الت ليل :تعترب البياانت واإلحصــاءات وحتليلها حقالً مفضـالً لدى أصـ اب هذا النمط وهم م ذوي اللغة الرقمية العالية حيث

يركزون على الدراسـ ــات واتحباث دون كلل أو ملل .وبعد عملية مجع البياانت حياولون الوصـ ــول إىل نتيًة م خالل حتليل البياانت

كافة.
– يتميز أص اب هذا النمط ابلراتبة والربود يف التعامل حيث يغلب عليهم الطبع اهلادئ الذي د يض ك إد اندراً وهم م ذوي
الشخصية النمطية التقليدية.
 -2النمط  :Bالتنفيذيون:

يتميز أص اب هذا النمط بعد صفات:

– ا لقدر على تنفيذ اتعمال :حيث إهنم ميلكون القدر على تنفيذ اتعمال بدقة ابلغة ويس ــتطيعون ادهتمام أبدق التفاص ــيل .يعترب
هذا النمط م أجنح الطالب ضم الصفوف التقليدية حيث إهنم ينًزون مجيع املهام املوكلة إليهم م قبل مدرسيهم بكل فاعلية.
– التنظيم وإدار الوقت :حيث يسـتطيع أصـ اب هذا النمط ادسـتفاد م الوقت املتاح كما أن لديهم مهار عالية يف وضـع خطط
تس ــاعدهم على تنفيذ أعماهلم .فعلى س ــبيل املثال :يقوم هؤدء الطالب بوض ــع برام دراس ــية هلم قبل ادمت ان تس ــاعدهم على إ ام
دراستهم دون أي تقصري يُذكر وهو ما يساعدهم على احلصول على عالمات عالية.
– ي عترب أص اب هذا النمط م املبدع يف الصف واحملبوب لدى املدرس أو حىت ب زمالئهم.
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 -3النمط  :Cاملشاعريون:

يتميز أص اب هذا النمط بعد صفات:

– ا لعالقات مع اآلخري  :يتميز أصـ ـ ـ ـ ـ اب هذا النمط ابلقدر على إقامة عالقات مع اآلخري والتودد إليهم وهو ما يش ـ ـ ـ ــعر الذي
أمامهم ابلراحة النفسـ ـ ــية .كما يتمتع أص ـ ـ ـ اب هذا النمط ابلقدر على التعامل مع اآلخري وتلبية احتياجاهتم دون احلاجة إىل لبها.
أصـ ـ اب هذا النمط حيبون اجلو اللطيف الذي يس ــوده احملبة وقد يكره الطالب املاد يف حال وجود ش ــائبة تش ــوب العالقة بينه وب
املدرس والعكس ابلعكس.
– ا لرعاية :أصـ ـ ـ ـ ـ ـ اب هذا النمط قادرون على ادعتناء ابآلخري ومدهم ابحلب واحلنان والعطف .لذلك فهن أصـ ـ ـ ـ ـ ـ اب هذا النمط
ميكنهم العمل بوصفهم معلمي مرحلة أوىل أو يف دور اتيتام أو دور املسن .
– ا لعمل ض ـ ــم فريق عمل :أصـ ـ ـ اب هذا النمط حيبون العمل مع الفريق ويفض ـ ــلون ادبتعاد ع القياد فهم يفض ـ ــلون املص ـ ــل ة
العامة على ادهتمامات الشـ ــخصـ ــية .هذا النمط م الطالب يسـ ــاعد املعلم عند تقســـيم الطالب إىل جمموعات حيث د يظهرون أي
رغبة ابلقياد وهم مطاوعون يعملون مع اجلميع.
– اللغة اجلسد ية :أكثر ما مييز أص اب هذا النمط هو لغة اجلسد حيث تؤثر عليهم إىل حد كبري لدرجة أهنم قد يربطون الدرس كله
حبركة قام هبا املدرس وحيفظوهنا ع ةهر قلب .كما أن تغيري الطبقة الصوتية حبسب سياق الدرس يؤثر هبم حلد كبري.

 -4النمط  :Dاإلبداعيون:

يتميز أص اب هذا النمط بعد صفات:

– التفكري اإلبداعي :يتميز أصـ ـ ـ ـ ـ اب هذا النمط ابلتفكري اإلبداعي والقدر على ادبتكار .حيث إن نظرهتم لل يا ش ـ ـ ـ ــاملة ولديهم
خطط اسـ ــرتاتيًية مسـ ــتقبلية .جند أن الطالب م أص ـ ـ اب هذا النمط يقسـ ــمون الدراسـ ــة ضـ ــم برانم يبدأ قبل ادمت ان بوقت
ويل حبيث د يرهقون أنفسهم قبل ادمت ان.
– ح س املغامر  :يتميز أص ـ ـ اب هذا النمط كذلك حببهم للتصـ ــورات وادسـ ــتكشـ ــافات واملغامرات .حيث إن أص ـ ـ اب هذا النمط
يفضلون التًديد وجتربة كل ما هو جمهول .ويرتافق هذا احلس مع قدر على اختاذ القرارات الكبري بسرعة .وجندهم يفضلون التًارب
العلمية والب ثية الس تساعدهم على توسيع أفقهم وفهم املعلومات بددً م حفظها فقط.

– أص اب هذا النمط هم الطالب املتميزون يف نواحي احليا كافة كالدراسة والر ضة والعالقات ادجتماعية وحىت يف اهلوا ت.
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 نشاط ( )11-2ورشة عمل:

 20دقيقة

على ضـوء قراء النشـر العلمية ( )2-10جند أن أخذ أقاي شـخصـيات الطالب بع ادعتبار م قبل
املعلم أثناء الت ض ــري وأثناء الدرس أمر مهم جداً حيث س ــيس ــاعده على رفع نسـ ـبة الت ص ــيل العلمي
لدى الطالب حسب قط شخصيتهم كما أن توقعات املعلم جتاه الطالب جيب أن تكون خمتلفة فبعض
الطالب يركز على فهم املعلومــة دون حفظهــا والعكس ابلعكس .إن كــل ــالــب يكون لــديــه النواحي
اتربع املذكور ولك مع تركيز قط على بقية اتقاي اتخرى.
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:
ما اتسلوب املناسب للتعلم يف كل قط م اتقاي اتربعة التالية؟
اجملموعات

اتقاي

1

A

2

B

3

C

4

D

اتساليب املناسبة للتعلم
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 25دقيقة

 نشاط ( )12-2ورشة عمل:
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

خطوات التعامل مع املتعلم مهمة يف املواقف التعليمية كيف تتعامل مع املتعلم يف كل خطو
م اخلطوات التالية:

ريقة التعامل مع املتعلم

اخلطوات


كون
ّ

صداقة سريعة






اشعر اآلخري



أبمهيتهم



أنشئ انطباعاً
أولياً جيداً
لدى اآلخري
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 تابع :نشاط (:)12-2

اخلطوات
م
انتق

الكلمات
اجليد

اجذب اآلخري حنو وجهة
نظرك

ريقة التعامل مع املتعلم










امدح اآلخري



واث عليهم





انتقد ولك

بدون حرج
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 نشاط ( )13-2فردي  -تقويم ذاتي:

 10دقيقة

تقويم ذاتي لالستماع النشط (هل أنت مستمع نشط؟)
املعلمون الذي يستمعون جيداً حيصلون على أكرب فائد ممكنة م مناقشاهتم وهم عموماً املعلمون اتفضل .استخدم
هذا التقومي الذايت ملعرفة جود اس ــتماعك ض ــع إش ــار يف احلقل املناس ــب الذي يعطي أحسـ ـ توص ــيف لعادتك يف

ادستماع.
 .1أفكر كيف سيكون جوايب

1

3

5

 .2أنظر إىل املت دث

5

3

1

 .3أدون مالحظايت حسب احلاجة

5

3

1

 .4أدحظ املشاعر الس ختفيها الكلمات

5

3

1

 .5أجد نفسي أفكر أبشياء أخرى يف أثناء كالم املت دث

1

3

5

 .6أجلس يف مواجهة املت دث

5

3

1

 .7أراقب لغة اجلسد املهمة (تعابري الوجه حركات ابليدي )

5

3

1

 .8أقا ع املت دث تقول رأ ً
 .9يشرد ذهين بسبب ارتبا ات أخرى

1

3

5

5

3

1

 .10أستمع للرسالة دون حكم أو تقييم فوري

5

3

1

 .11أسأل أسئلة لل صول على مزيد م املعلومات وأشًع املت دث ليستمر

5

3

1

 .12أعيد بكلمايت ما مسعته تأتكد م فهمي

5

3

1

اجملموع لكل حقل
اجملموع العام

44-60
28-43
12-27

تفسري النتائج

أنت مستمع جيد ونشط

أنت مستمع جيد وحباجة للت س
ينبغي أن تركز على حتس مهاراتك يف ادستماع
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اليوم

3

برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار

طرق تعليم الكبار ووسائله
1

2

رق التدريس

الوسائل املساعد
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الثالث

اليوم:

األوىل

اجللسة:

طرق التدريس

عنوان اجللسة:
حماور اجللسة:

4

ريقة ورش العمل

1

مفهوم رق التدريس

2

ريقة احملاضر

5

ريقة دراسة احلالة

3

ريقة املناقشة

6

ريقة العصف الذهين

أهداف اجللسة:
1

أن يتعرف املتدرب إىل رق التدريس وكيفية اختيار الطريقة املناسبة.

2

أن يناقش املتدرب رق التدريس اتساسية ومميزات كل ريقة.

3

أن يتعرف املتدرب إىل استخدام رق التدريس.

4

أن يطبق املتدرب رق التدريس بكفاء وفاعلية.

املدة الزمنية للجلسة:

ساعتان

اإلجراءات التدريبية:
اإلجراءات

م

الزم ابلدقيقة

1

نشر ( )1-3رق التدريس

10

2

نشاي ( )2-3ورشة عمل

10

3

نشر ( )3-3ريقة احملاضر

10

4

نشاي ( )4-3ورشة عمل :تطبيق عملي

30

5

نشر ( )5-3ريقة املناقشة

10

6

نشاي ( )6-3ورشة عمل

10

7

نشر ( )7-3رق أخرى :ورش العمل دراسة احلالة العصف الذهين

10

8

نشاي ( )8-3ورشة عمل :تطبيق عملي

20

9

نشر ( )9-3ترتيب مقاعد الطالب

10
120

اجملموع
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 نشرة ( :)1-3طرق التدريس:

مفهوم طرق التدريس:

 10دقائق

 هو م ــا يتبع ــه املعلم يف تنفي ــذ العملي ــات التعليمي ــة م أج ــل حتقيق اته ــداف يف املوقف التعليميابسـ ـ ــتخدام الوسـ ـ ــائل واإلمكانيات املتاحة م إجراءات وأنشـ ـ ــطة يتّبعها املعلم داخل الصـ ـ ــف ليوصـ ـ ــل
للطالب جمموعة احلقائق واملفاهيم املتعلقة ابلدرس.

 والطريقة جمموعة م إجراءات التدريس املختار س ــلفاً م قبل املعلم والس خيطط دس ــتخدامها عندتنفيذ التدريس مبا حيقق اتهداف التدريسية املرجو أبقصى فاعلية ممكنة يف ضوء اإلمكانيات املادية

والبشرية املتاحة.
 والطريقة عملية تفاعل متبادل ب املعلم واملتعلم وعناص ـ ـ ـ ـ ــر البيئة التعليمية إلكس ـ ـ ـ ـ ــاب املتعلمجمموعة م املعارف واخلربات واملهارات والقيم وادجتاهات اإلجيابية املخطط هلا.

األسلوب:

هو الكيفيــة الس يتنــاول هبــا املعلم ريقــة التــدريس يف أثنــاء قيــامــه بعمليــة التــدريس أو هو الكيفيــة الس

يتبعها املعلم يف تنفيذه لطريقة التدريس الس يتبعها بشكل مييزه ع غريه م املعلم الذي يستخدمون
الطريقة نفسـ ــها ويرتبط اتسـ ــلوب ابخلصـ ــائص الشـ ــخصـ ــية والذاتية للمدرس مثل :التعبريات اللغوية
واحلركات اجلس ـ ـ ـ ـ ــمية وتعبريات الوجه وادنفعادت ونغمة الص ـ ـ ـ ـ ــوت وخمارج احلروف واإلش ـ ـ ـ ـ ــارات
واإلمياءات و ريقة اإللقاء أو توجيه السؤال وغريها.
وبذلك فأسـ ـ ـ ــلوب التدريس خيتلف م مدرس إىل آخر دختالف اخلصـ ـ ـ ــائص الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية للمعلم
ودختالف قدراهتم وإمكانياهتم وخلفياهتم العلمية واملهنية واتسـ ـ ـ ـ ــلوب جزء م الطريقة فلكل ريقة
خطوات حمدد يسـ ــري عليها وميك أن تؤدى كل خطو أبسـ ــلوب مع  .وبذلك فاتسـ ــلوب أضـ ــيق م
الطريقة.
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 10دقائق

 نشاط ( :)2-3ورشة عمل
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

وعلى ضوء النشر السابقة (:)3-1

 .1وضح الفرق ب :

اسرتاتيًيات التدريس

رق التدريس

أساليب التدريس

 .2كيف خيتار املعلم رق التدريس؟
م

معايري ادختيار
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 نشرة ( :)3-3طريقة احملاضرة:

 10دقائق

مفهوم أسلوب احملاضرة:

 .1حديث مكتوب أو غري مكتوب يقدمه متخصـ ـ ــص ذو خرب يف موضـ ـ ــوع مع جملموعة م

اتفراد.

 .2أس ـ ـ ــلوب تدرييب يس ـ ـ ــتخدم الرموز اللفظية وغري اللفظية يف توص ـ ـ ــيل جمموعة م اتفكار
واملعلومات واحلقائق واملفاهيم.
مزايا احملاضرة وعيوبها:

العيوب

املزايا

السهولة

السيطر

تقدم كماً كبرياً م املعلومات
التسلسل ابملعلومات

امللل
التنظري

عدد حضورها كبري

ضعف التقومي

أنواع احملاضرات:

 .1املكتوبة.
 .2ادرجتالية.
 .3احملفوةة.

 .4التفاعلية.
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 تابع :نشرة ( :)3-3طريقة احملاضرة:

ً
أوال :قبل الدرس.

خطوات تقديم درس ناجح

 .1اإلعداد :ويشمل:




حدد أهدافك :فكر دائماً واسأل نفسك ملاذا تقدم هذا الدرس؟ وما الذي تريد أن يستفيد منه املتعلمون؟

التأكد م أن معلوماتك ع الدرس ص ي ة.

التعرف بدقة وفهم إىل خصائص املتعلم النفسية وادجتماعية.

 .2الت ضري الكتايب :ويشمل:
 التخطيط للدرس ،كتابة اتهداف والوسائل واإلجراءات والتقومي.

 البدء بتحضري الدرس :بتقسيمه إىل وحدات أصغر وترتيبها بشكل منطقي مع مراعا أن يكون عرض
الدرس واض اً ومبسطاً قدر ادستطاعة.

 .3إعداد الوسائل التعليمية ويشمل:
 اختيار الوسيلة التعليمية املناسبة واملرتبطة ابملوقف التعليمي وجتهيزها.
 .4إعداد املكان املناسب:


فكر يف مكان تقدمي الدرس ابلفصل وكيف جتعل الفصل بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة.

 .5التدريب:
 تدرب ،بقدر ما حتتاج لكي تتأكد م أنك أص ــب ت على دراية اتمة ابملوض ــوع الذي س ــتقدمه وتدرب على
استخدام الوسائل املساعد وتدرب أيضاً على ضبط التوقيت وأنك قد استغرقت الوقت احملدد لك.
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ً
ثانيا :أثناء الدرس:

 .1التبكري يف احلضور للفصل.
.2السالم على املتعلم والتبسم معهم والسؤال ع أخبارهم.
 .3البدء بكتابة العناصر التالية:
البسملة( :بسم هللا الرحمن الرحيم)

املادة/
املحاور األساسية للدرس:

التاريخ/

موضوع الدرس/

 .4البداية اجليد  :البداية هي أهم أجزاء الدرس م املقدمات اجليد أن تقوم بربط الدرس احلايل ابلدرس السابق.
 .5التمهيد للدرس :بشد انتباه الطالب مبدخل مثري للدرس (ومتعلق به) :بصور أو مقطع أو رمسة أو سؤال ..إخل.
 .6تقدمي موضوع الدرس :أبسلوب املعلم م خالل استخدام رق التدريس املناسبة مع الربط ابلواقع.
 .7تقومي الدرس :للتأكد م حتقق أهداف الدرس بطريقة رح أسئلة ود يغفل ع التعزيز والتشًيع والشكر.
 .8محاس املعلم يف الدرس م خالل:
 الوقوف داخل الفصل :احلركة وتعبريات الوجه واإلمياءات.
 التواص ــل البص ــري :احملافظة على التواص ــل البص ــري وخما بة
الطالب بشكل مباشر.

تلميح:

عند تقدمي الدرس م اتفضـ ـ ـ ــل أن تظل واقفاً

ود جتلس د تعبث بقلم رصاص أو بقطعة ورق

 الصوت :وضوحه واستخدام النربات م ادرتفاع وادخنفاض

مثالً وحاول أن تتًنب احلركة أكثر مما ينبغي
كل هذه اتشــياء ميك أن تشــتت الطالب وقد

 التشـ ـ ـ ـ ــًيع والتعزيز :ل ـ ــه اتثر الكبري يف انتب ـ ــاه الطالب

تعين أنك جتد صعوبة يف توصيل الدرس هلم.

والسرعة والبطء.

وتعلمهم.

 .9خا ة الدرس :تقدمي خالصة تهم اتفكار يف الدرس أو ربط اخلا ة ابملقدمة.
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ً
ثالثا :بعد الدرس:

إذا تب للمعلم م خالل تقومي الدرس أن بعض أهداف الدرس أل تت قق فعليه أن يتأكد م :
 اجلزئية الس أل يتقنها الطالب؟ (أن حيددها بشكل دقيق). -ملاذا أل يت قق اهلدف؟ (قد تكون بسبب الطريقة أو اتسلوب أو الوسيلة أو املكان ..إخل).

واحلل:
 إذا أتكد املعلم م اجلزئية الس أل تت قق يف الدرس؛ فم املهم أن يض ـ ـ ـ ــع هذه اجلزئية أولوية له يف احلص ـ ـ ـ ــة
القادمة يستخدمها بوصفها مراجعات قبل بداية الدرس اجلديد والتأكد م إتقان الطالب هلذه اجلزئية.

تلميح:

 التغــذيــة الراجعــة وإجيــاد احللول تكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب املعلم خرب
وممارسة عالية املستوى تزداد مع التكرار وإتقان التطبيق
بشكل ص يح.

 وكلما زادت جود الدرس زاد التعلم لدى الطالب.
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 نشاط ( )4-3ورشة عمل:
ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

 30دقيقة

 .1فيما يلي بعض ادسرتاتيًيات لتفعيل ريقة احملاضر .

 .2اخرت ما تراه مناسباً و بقه أمام زمالئك ابستخدام قوذج تقييم احملاضر مرفق ابحلقيبة.

التسلسل الزمين
الرتتيب املكاين

السبب والنتيًة

مقارانت أو تناقض
فسر عباراتك
اقتباسات وأدلة
أحصائيات وأرقام

ريقة املقارنة
حسب اتولوية
الصعب  -السهل

أفكار مهمة

ربط ابلواقع

اسرتاتيجيات طريقة احملاضرة

املشكلة واحلل

اذكر أمثلة

نرب الصوت

الكل  -اجلزء

لغة اجلسم

التنوع والدم

روح املرح
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 10دقائق

 نشرة ( :)5-3طريقة املناقشة:

 -1مفهوم طريقة املناقشة:

هي حمادثة تدور ب معلم ومتعلم يف موقف تعليمي وتعتمد على احلوار بطرح سؤال مث جواب.
 -2أنواع املناقشات:
أ) املناقشات املوجهة:

 يستخدم املعلم هذا النوع عندما يكون النقاش هدفه تغطية نقاي حمدد يف موضوع حمدد.
 دور املعلم هو:

 )1عرض اهلدف واملوضوع.
 )2حتديد الطريقة.

 )3قياد النقاش :م خالل:

التشًيع والت فيز ضبط الوقت التلخيص إلجابة النموذجية الشكر.

ب) املناقشات غري املوجهة:

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

 دور املعلم يف املناقشات غري املوجهة هو:

 )1عرض اهلدف.

 )2عرض املوضوع ابختصار.
 )3ترك اتمر للمتعلم .
 )4املالحظة.

 )5عدم التدخل إد عند:

 اخلروج ع اهلدف. عدم ادنضباي. تعطل النقاش. -انتهاء الوقت.
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 تابع نشرة ( :)5-3طريقة املناقشة:

إدارة األسئلة يف النقاش:
األغراض األساسية لفرتة األسئلة:
 التعرف إىل املعلومات واخلربات وقياس الفهم.
 التعرف إىل ادحتياجات والتوقعات.
 حتقيق املشاركة وادندماج يف موضوع التدريب.
 تص يح سوء الفهم أو القصور يف إدراك املفاهيم.
 وسيلة للتلخيص أو أتكيد املعلومات.
 تنشيط التفكري.
 إجياد جو إجيايب للمشاركة.

كيفية إدارة األسئلة؟
 فكر أثناء فرت اإلعداد للدرس جبميع اتسئلة وأبنواعها وك مستعداً هلا.
 أنصت هلم ابهتمام أثناء الدرس وتفاعل مع السائل واشكره.
 د تقل هلم :هل عندكم سؤال؟
بل قل هلم :فكروا يف بعض اتسئلة؟ أو هل هناك أمر حيتاج إىل تفصيل؟ أو هل هناك تعليق؟
 اتفق معهم على وقت حمدد لألسئلة.
 حدد ما إذا كنت ستستقبل اتسئلة الشفهية أو الكتابية.
 احرص على أن يكون صوتك مسموعاً وكرر السؤال ليسمعه احلضور مجيعاً.
 د ختتصر الوقت بل أعط وقتاً كافياً لألسئلة.

 د ترتك مجيع اتسئلة للنهاية بل رحب وشًعهم على رح اتسئلة أثناء الدرس.
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 تابع نشرة ( :)5-3طريقة املناقشة:
إجابة األسئلة:

 أعط اإلجابة املناسبة لكل سؤال.
 ا لب إعاد السؤال الصعب لتًعله مفهوماً لك ولل ضور وأتكد م صاحب السؤال.

 د جتب ع أي سؤال ود ترد على أي تعليق فيه إحراج أو إهانة لك أو تحد احلضور أو
للًهة املنظمة.
ضر تعليقاً أو خا ة بعد هناية اتسئلة.
 حّ

 يف حال إذا أل يسأل أحد جهز هلم سؤادً مثرياً (م اتسئلة املهمة يف هذا املوضوع) (أو م
اتسئلة الس سئلت سابقاً):
 ا رح سؤادً على اجلميع ود ختص أحداً بسؤال.
 استخدم اتسئلة املفتوحة.

 ليك سؤالك واض اً وحمدداً.
 جتنب اتسئلة املعقد أو التخصصية.

تشري الدراسات إىل أن اإلنسان يتذكر بعد شهر:
 %13م املعلومات الس تلقاها ع

ريق السماع.

 %75م املعلومات الس تلقاها ع

ريق السماع والرؤية.

 %95م املعلومات الس تلقاها ع

ريق احلوار والنقاش.
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 10دقائق

نشاط )6-3( :ورشة عمل:

ابلتعاون مع أفراد جمموعتك وعلى ضوء قراءتك للنشر السابقة (:)5-3
 .1ما ادحتمادت املمكنة لألسئلة؟ وكيف تتعامل معها بذكاء؟
ادحتمادت

متعلق

خارج

مبوضوع التدريس

موضوع التدريس

سؤال سهل

سؤال صعب

 .2كيف تتعامل مع اتسئلة حسب عدد الطالب:
إذا كان عدد الطالب كبرياً

إذا كان عدد الطالب قليالً
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 نشرة ( :)7-3طرق تدريس أخرى:

 10دقائق

طريقة ورش العمل:
مفهوم أسلوب ورش العمل:

ريقة عملية يف التدريس تقوم على اســتخدام رق وأســاليب متنوعة تعرض يف وقت واحد منها :احملاضــر واملناقشــة
والتطبيق وادس ـ ـ ـ ــتنتاج خيطط هلا املعلم م خالل أنش ـ ـ ـ ــطة عملية تنطلق م خربات املتعلم الس ـ ـ ـ ــابقة وتب ث يف
موضوع حمدد هبدف إكساب املتعلم معلومات ومهارات واجتاهات حول املوضوع نفسه.
مزايا ورش العمل:

 .1يستخدم أساليب متنوعة يف وقت واحد.

 .2يوفر للطالب فرصاً كافية لتبادل اخلربات.

 .5يراعي الفروق الفردية.

 .6يوفر للطالب فرصاً للتعلم التعاوين.

 .4يوفر للطالب فرصاً لسفصاح ع حاجاهتم.

 .3ينطلق م خربات الطالب.

عوامل جناح ورش العمل:

 .1حتديد اتهداف.

 .2جتهيز املكان بشكل مناسب.

 .3جتهيز نشا ات اجملموعات وفق املنه .

 .4جتهيز املاد العلمية املرجعية.

 .5حتديد الوقت املناسب للتنفيذ.

 .6وضع نظام إلدار الوقت و ريقة العرض.

 .7قيام املعلم ابلت فيز.

 .8كتابة ملخص للنتائ .
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 تابع :نشرة ( :)7-3طرق تدريس أخرى:
طريقة دراسة احلالة:

مفهوم دراسة احلالة:

وصف مكتوب يستخدم كلمات ومجالً ملوقف حقيقي أو مشكلة حقيقية أو شبه حقيقية يواجه متعلماً أو جمموعة م

املتعلم أو جهة ما؛ هبدف دراسـ ـ ـ ـ ــتها وحتليلها م قبلهم أو اختاذ قرار أو اقرتاح رق وأسـ ـ ـ ـ ــاليب للعمل أو حلول

للمشكالت.

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

مزايا أسلوب دراسة احلالة:

عيوب أسلوب دراسة احلالة:

الواقعية والتقمص.

تطبيق املعرفة النظرية.

التفاعل اجلماعي.

تنمية القدر على التعبري.

صعوبة كتابتها.
تتطلب مهارات عالية.

طريقة دراسة احلالة:

تتطلب مدرابً متمكناً.
أسلوب بطيء للتدريب.

 .1قدم هلم حالة مناسبة.

 .4خلص إجاابهتم.

 .2ا رح عليهم أسئلة احلالة.

 .5علق على إجاابت الطالب.

 .3امسح هلم ابلتفكري يف احلالة.

 .6اشكرهم.
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 تابع :نشرة ( :)7-3طرق تدريس أخرى:
طريقة العصف الذهني:
مفهوم طريقة العصف الذهني:

أس ــلوب يقوم على اس ــتخدام الدماغ يف توليد أكرب قدر ممك م اتفكار لش ــخص أو جمموعة م اتش ــخاص حول

موضوع حمدد لت قيق هدف أو أكثر.

فلسفة العصف الذهني تقوم على مبدئني:

 .2الكم يولد الكيف.

 .1أتجيل احلكم على اتفكار.
فائدة أسلوب العصف الذهني:

 .1ابب لسبداع

 .2محاس للتعلم

 .3السيطر على اخليال  .4جتميع للبدائل

 .5سرعة ابلتفكري

القوانني األربعة جللسة العصف الذهني:

 .2يرحب ابتفكار

 .1مينع ادنتقاد
جلسة العصف الذهني:
قبل

أثناء
بعد

 .3يرحب ابلكم

 .4يرحب ابلدم

ادستعداد

هتيئة املكان

إبالغ احلضور

إعداد وسيلة

الرتحيب

إعالن اهلدف

حتديد الوقت

مجع اتفكار

تلخيص اتفكار

تقييم اتفكار

إعالن اتفكار

شكر احلضور
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 20دقيقة

 نشاط ( )8-3ورشة عمل:

ابلتعاون مع أفراد جمموعتك :على ضوء قراءتك للنشر السابقة ( )7-3قم بتطبيق ريقة
العصف الذهين أبسلوب 4567؟ حسب اخلطوات التالية:
 .1املقصود ابترقام  4567هو:

7

6

5

4

تعين أن
مدة التطبيق  7د ائق فقط

تعين أن كل مشارك
حيق له كتابة  6أفكار

تعين أن كل جمموعة
تتألف من  5أعضاء

تعين تقسيم املشاركني
إىل أرب جمموعات

 .2البدء بتقسيم املشارك إىل جمموعات ابلتساوي يف كل جمموعة ( )5م املشارك .

 .3ا لب منهم حتديد موضوع (موضوع )........والبدء ابلعصف الذهين ابستخدام اجلدول املرفق.
 .4امجع اتوراق م اجملموعات وأبعد املكرر منها مث قم إبعاد صياغتها.
 .5أعل اتفكار النهائية وعددها مث اشكرهم يف اخلتام.
اسم اجملموعة
اكتب أمساء اجملموعة (هنا) 

عنوان املوضوع :
خذ من كل مشارك فكرة واحدة فقط واكتبها ابختصار ،مث خذ الفكرة الاانية ..وهكذا حىت تصل إىل الفكرة السادسة
الفكرة  1

الفكرة  2

الفكرة  3

الفكرة  4

الفكرة  5

الفكرة  6

مالحظة:
ميك أن يقوم املدرب بتخطيط اجلدول السابق على السبور ويطلب م كل مشارك أن يعطي فكر واحد فقط مث بعد ادنتهاء م
مشاركة اجلميع يطلب منهم مر أخرى فكر ثنية ..وهكذا حىت يتم ادنتهاء م تعبئة اجلدول ابتفكار.
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 نشرة ( :)9-3ترتيب مقاعد الطالب

 10دقائق

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

ترتيب الصف الدراسي.

شروط ترتيب املقاعد:

1
2

أن يرى الطالب املعلم.
أن يرى املعلم مجيع الطالب.

3
4

أن يرى كل الب الطالب اآلخري .
أن يرى كل الب مجيع أجهز العرض وشاشاته.

طرق ترتيب املقاعد داخل القاعة:

1

2

3

تدريب معلمي تعليم الكبار -اخلصائص واملفاهيم 1439هـ 2017 -م

67

4

5

6

7
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 7طرق لشد انتباه الطالب
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:

الوسائل التعليمية املساعدة

عنوان اجللسة:
حماور اجللسة:
1

مفهوم الوسائل التعليمية

2

مسميات الوسائل التعليمية

3

أمهية الوسائل التعليمية يف حتس عمليس التعليم والتعلم

4

قواعد استخدام الوسائل (قبل -أثناء -بعد)

أهداف اجللسة:
1

أن يتعرف املتدرب إىل مفهوم الوسائل التعليمية ومسمياهتا.

2

أن يناقش املتدرب أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف جمال تعليم الكبار.

3

أن يذكر املتدرب قواعد استخدام الوسائل التعليمية يف جمال تعليم الكبار.

4

أن يستخدم املتدرب إحدى الوسائل التعليمية بكفاء وفاعلية.

املدة الزمنية للجلسة:

ساعتان

اإلجراءات التدريبية:
اإلجراءات

م

الزم ابلدقيقة

1

نشر ( )10-3الوسائل التعليمية

20

2

مناقشة النشر

20

3

نشاي ( )11-3ورشة عمل

20

4

عرض املتدرب واملناقشة

20

5

ادختبار البعدي للربانم

20

6

تقييم الربانم التدرييب وختامه

20

اجملموع

120
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 نشرة ( )10-3الوسائل التعليمية

 20دقيقة

الوسائل التعليمية عنصر مهم م عناصر املنه الدراسي فاملنه يتكون م عد عناصر منها:
(اتهداف واحملتو ت والطرق واتنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقومي ...إخل)
مفهوم الوسائل التعليمية:

 هي جمموعة أجهز وأدوات ومواد يسـ ــتخدمها املعلم لت س ـ ـ عملية التعليم والتعلم هبدف توضـ ــيح املعاين
وشرح اتفكار يف أذهان الطالب.

مسميات الوسائل التعليمية:

وس ــائل اإليض ــاح /معينات التدريس /الوس ــائل الس ــمعية والبصـ ـرية  /الوس ــائل الوس ــيطة /املص ــادر التعليمية  /وس ــائل

ادتصال التعليمية /تقنيات التعليم وتكنولوجيا التدريس.

أهمية الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم:
 .1اسـ ـ ـ ـ ــتثار اهتمام الطالب وحتفيزهم للتعلم واسـ ـ ـ ـ ــتثار
دافعيتهم وإشباع حاجتهم للتعلم.

.14املسامهة يف تعــديل ال ـ ـســلوك وت ـكــوي ـ ـ ـ ـ ادت ـًــاهــات
اجلديد .

 .2التغلب على اللفظية وعيوهبا.

.15تنمية املتعلم حب ادستطالع.

 .3ترسيخ املعلومات وتعميقها.

.16املسـ ـ ــاعد على اسـ ـ ــتمرارية املعلومات احلية وبش ـ ـ ـكل
واضح يف أذهان التالميذ.

 .4التنويع والتًديد.

.17املس ــاعد على تنويع أس ــاليب التعليم ملواجهة الفروق

 .5التغلب على احلدود الزمنية واملكانية.
 .6حتويل املعلومات النظرية إىل أقاي سلوكية.
 .7توفري اجلهد واملال.

.18املس ـ ــامهة يف تعليم أعداد متزايد م التالميذ خاص ـ ــة

 .8تقوية العالقة ب التعلم واملتعلم.

يف هذا الوقت.

 .9املساعد على اشرتاك وتنشيط مجيع حواس املتعلم.
.10تنمية الثرو اللغوية لدى الطالب.

.19تؤدي إىل ترتيـ ــب واس ـ ـ ـ ـ ــتمرار اتفكـ ــار الس يكوهن ـ ـا
الطالب.

.11تسهيل املعلومات وتيسري عملية التعلم.

.20املسـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد يف ز د مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة الطـالـب اإلجيـابيـة يف

.12تنمية املالحظة والنقد.

اكتساب اخلرب .

.13مسـ ـ ـ ــامهتها يف معاجلة اخنفاض املسـ ـ ـ ــتوى العلمي لدى
املعلم .

الفردية ب املتعلم .

.21يؤدي ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوع الوس ـ ـ ــائل التعليمية إىل تكوي مفاهيم
سليمة.
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 تابع :نشرة ( )10-3الوسائل التعليمية

 أثبتت الدراسـ ـ ـ ـ ــات أن للرؤ أثراً إجيابياً كبرياً على العملية التعليمية حيث أةهرت اتحباث الس أجرهتا كل
م :

← جامعة ويســكانس ـ أن هناك ز د تبله  %200يف مســتوى التعليم يف حالة التعبري ع الكلمات
ابملساعدات املرئية.
← جامعة مينوس ـ ـ ـ ــوات أن الوقت الالزم لتوض ـ ـ ـ ــيح فكر معينة قد اخنفض بنس ـ ـ ـ ــبة  %40وذلك عند
استخدام الوسائل املرئية يف التقدمي.
 وقد ذكر أحد مستشاري شركة ( )IBMأن اتفراد حيصلون على:
 %75م املعلومات ع

 %13ع

ريق الرؤ .

ريق السمع.

 %12ع

ريق اللمس والتذوق والشم.

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

 كما أن بعض الدراسات اتخرى أثبتت أنه يتم حتصيل:
 %83م املعلومات ع

ريق حاسة النظر

 %11ع

ريق حاسة السمع

 %6ع

ريق ابقي احلواس

 ذكرت إحدى الدراسات أن اإلنسان يتذكر:
 %10مما يقرأ

 %20مما يسمع

 %30مما يرى

 %50مما يرى ويسمع

 %70مما يقول

 %90مما يقول ويفعل
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 تابع :نشرة ( )10-3الوسائل التعليمية
أقسام الوسائل واملساعدات:
التقسيم األول:

أ -معينات مسعية

ب -معينات بصرية

التقسيم الثاني:

أ -وسائل د حتتاج إىل أجهز عرض

ت -معينات مسعية وبصرية

ب -وسائل حتتاج إىل أجهز عرض

التقسيم الثالث:

 HARD-WAREمثل :الســبورات واللوحات أبنواعها

 SOFT-WAREمثـل :مقـا ع الفيـديو الشـ ـ ـ ـ ـ ـفـافيـات

أجهز احلاسب اآليل والتلفزيون والفيديو أجهز عرض الشرائح ش ـ ـ ـ ـ ـرائح العرض اللوحات اتوراق الرسـ ـ ـ ـ ــوم امللصـ ـ ـ ـ ــقات
واتفالم شاشات العرض اجملسمات والنماذج ...إخل.

الصور ...إخل.

ويضاف ملا سبق:
الســبور البالســتيكية الســبور املغنا يســية امللصــقات الرســوم الصــور الفوتوغرافية اتشــكال البيانية اللوحة الوبرية الكتيبات
الفانوس الس ري النماذج الكتالوجات أجهز التسًيل اتفالم السينمائية ...إخل).
القواعد األساسية يف استخدام الوسائل التعليمية:

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

يقول احلكيم الصيين كونفوشيوس (451ق.م):

 إنين أنسى ما أمسعه.
 وأتذكر ما أراه.
 ولك أنفذ ما أفهمه.
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 تابع :نشرة ( )10-3الوسائل التعليمية
كيف تستخدم شرائح عرض ( )Power Pointبالربوجكتور؟
اجعل لكل شرحية فكر واحد قدر اإلمكان.
اجعل لكل شرحية شكالً واحداً م الرسوم البيانية أو الرسومات أو الصور.
اجعل شرحية العرض بسيطة وواض ة وغري معقد .

استخدم التشويق لت ريك التفكري واإلبداع واخليال.
جتنب استخدام اإل ارات املزخرفة يف الشفافيات.
رقم العبارات واجلمل إذا كانت متتابعة أو إذا لزم ذلك.
احرص على توســيع املســافات ب اتحرف والكلمات وكذلك ب اتســطر ويفضــل ترك مســافة ب اتســطر تعادل ارتفاع
اتحرف الكبري الس تستعملها.
تذكر قاعد ( )6×6للكتابة وهي:
د تكتب أكثر م ستة أسطر يف الشرحية الواحد ود تكتب أكثر م ست كلمات يف السطر الواحد.
للكتابة استخدم حًم اخلط ذي الـ ( )44نقطة للعناوي والـ ( )36نقطة للكتابة النصوص.
د يست ب استخدام خطوي صعبة القراء .
د يست ب استخدام أكثر م نوع م اخلطوي أحدمها جلميع العناوي واآلخر جلميع النصوص.
استخدم يف الكتابة لون أو ثالثة يف حد أقصى وابتعد ع الز د أو التقليل يف اتلوان.
اجعل لكل شرحية عنواانً رئيساً.
استخدم ألوان اخلط الداك غري اخلافت على خلفية شرحية ألواهنا بيضاء أو فاحتة اتلوان.
د أل الشرحية ابلكتابة والرسوم ولك اترك فيها مساحة م غري كتابة أو صور.
احرص على أن تكون لديك جمموعة م الشرائح ادحتيا ية يف نسخة أخرى لعرضها عندما يكون لديك وقت مناسب.
استخدم جهاز الت كم ع بعد ( )Remote Controlلت ريك الشرائح وتغيريها.

كيف تستخدم املقاطع املرئية؟
 أن يكون املقطع املرئي مناسباً ملوضوع الدرس ويليب احتياجات املشارك .
 أن تكون الصور والصوت ابملقطع املرئي واض

وبلغة مفهومة للمشارك .

 أن يتم التعريف ابملقطع القصري مع تنبيههم إىل أهم النقاي الس تريد منهم الرتكيز عليها.
 أن د تزيد مد املقطع املرئي ع ( )5-7دقائق.
 أن حتفز اجلميع مبناقشة ما مت عرضه بشكل هادف.
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 تابع :نشرة ( )10-3الوسائل التعليمية

كيف تستخدم السبورة الورقية)Flip Charts( :؟
 oاملقاس النموذجي املناسب للسبور الورقية :هو 50سم × 100سم لعدد د يزيد ع  25مشاركاً.
 oإذا كنت د حتفظ النقاي املهمة فيمكنك كتابتها بداية اإللقاء ابلقلم الرصـــاص على اتوراق دون أن يراها املشـ ــاركون وم
مث تقوم عند التدريب وأثناء العرض بكتابتها أو رمسها ابتلوان.
 oميكنك إعداد بعض اتوراق مسـ ــبقاً م حيث الكتابة أو الرسـ ــوم وم مث تغطية بعض الكلمات أو اتشـ ــكال املهمة ببعض
الشرائح الورقية الس ميك إزالتها يف الوقت املناسب أثناء العرض.

 oحاول اســتعمال تشــكيلة م اتلوان ولك دون املبالغة يف ذلك (ثالثة ألوان يف حد أقصــى مع ادبتعاد ع اســتخدام اللون
اتمحر).
 oاترك الثلث اتسفل م ورقة السبور فارغاً حىت يتمك اجلالسون يف اخللف م رؤية الكتابة والرسم ابلكامل.
 oا حرص على إضفاء مزيد م اإلثر واجلاذبية على اللوحات وذلك ابستعمال اخلطوي واتشكال.

كيف تستخدم السبورة الثابتة واملتحركة؟ (ممغنطة أو غري ممغنطة)
 oاكتب خبط واضح وكبري.
 oاكتب عبارات ومجالً قصري .

 oارسم صوراً وأشكادً واض ة وذات ددلة.
 oأتكد م صالحية اتلوان والتأكد م تغطية قلم اتلوان بعد استخدامه مباشر .
 oاحرص على أن يكون لديك ألوان متعدد (أسود أزرق أخضر ...إخل)
 oاكتب على السبور يف املر الواحد بلون أو ثالثة ألوان ود تزد.
 oأتكد م جود وصالحية املم ا الس ستستخدمها حملي اتلوان.
 oفائد السبور املمغنطة يف تثبيت اتوراق والبطاقات.
 oإذا استطعت أن جتعل يف القاعة أكثر م سبور فافعل.
 oالسبورات الثابتة يست س أن تكون على أحد اجلدران اتربعة.
 oالسبورات املت ركة يست س أن تكون يف الرك اتمامي اتمي أو اتيسر.
 oيس ــت سـ ـ أن يكون أس ــفل الس ــبور مرتفعاً ع اترض مبقدار 100س ــم وأن يكون أعلى الس ــبور مرتفعاً ع اترض
مبقدار 230سم أي أن السبور د يزيد حًمها وهلا عمود ً ع 130سم.

 oاكتب أعلى السبور فههنا أيسر للقراء وجتنب ما استطعت أسفلها.

 oجتنب أن تستخدم السبور شاشة للعرض تنك ستضطر ملسح ما كتبت عليها كما أهنا ل تكون واض ة للعرض.
تدريب معلمي تعليم الكبار -اخلصائص واملفاهيم 1439هـ 2017 -م

75

 نشاط ( )11-3ورشة عمل:

 20دقيقة

ابلتعاون مع أفراد جمموعتك:

على ض ــوء قراءتك للنش ــر الس ــابقة ( )3-10وض ــح أهم اإلرش ــادات الس ترى أهنا مناس ــبة عند اس ــتخدام

الوسائل التعليمية التالية:
اجملموعة ()1

شرائح عرض

()Power Point
بالربوجكتور
اجملموعة ()2

املقاطع املرئية

اجملموعة ()3

السبورة الورقية
()Flip Charts

اجملموعة ()4

السبورة الثابتة
واملتحركة

(ممغنطة أو غري ممغنطة)
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( )12-3نشاط :االختبار البعدي (فردي)

 20دقيقة

أخي املعلم  /أختي املعلمة
يهدف هذا االختبار للتعرف إلى:
ما يتوافر لدى املعلم  /املعلمة من معارف ومفاهيم ومهارات في مجال تعليم الكبار بنهاية البرنامج التدريبي.

تعليمات مهمة:
 .1اقرأ السؤال بدقة واختراإلجابة الصحيحة من خ ل ما تم التدري عليه في البرنامج.
 .2لكل سؤال إجابة واحدة فقط.
 .3ال تتجاوز مدة االختباراملدة الزمنية املحددة له وهي  20دقيقة فقط.
 .4استخدم قلم الرصاص عند اإلجابة عن السؤال.
ا
ا
 .5يتكون االختبارمن قسمين في كل قسم ( )16سؤاال ،مجموع فقرات االختبار ( )32سؤاال.
 .6يوجد االختبار القبلي والبعدي في الحقيبة التدريبية في الصفحات التالية.)79-80( :
 .7بعد االنتهاء من اإلجابة في االختبارالبعدي؛ قارن بين االختباراألول (القبلي) والثاني (البعدي)،
وحدد مدى تقدمك في البرنامج التدريبي.
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بطاقات التقييم

ليس العربة مبا تعرف...

ولكن العربة مبا تفعله مبا تعرف
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نموذج االختبارالقبلي -البعدي للمشاركين
تاريخ اليوم
االسم
ا
أوال :اخترمن العمود (أ) ما يناسبه في العمود (ب) من األرقام حس األسماء التي تدل على املفهوم املناس له:
العمود (أ)
العمليات التعليمية واإلدارية لتعليم الكبار وقيادتها ومتابعة جميع الشر ر ررلوة املتعل ة ها

الرقم
الجهة املعنية باإلشر ر ررا
1
بإدارات التعليم.
تشر ررمم تعليم الكبار ايبتداتو واملتوسر ررو والجااوتع و رام التعلم مد الحياة ( الحي املتعلم وما يسر ررتبد من برام ي
2
هذا املجال)ع و راام مبتمع بال أميةع وحمالت التو ية ومحو األمية.
 3تشمم جميع مراحم تعليم الكبار ايبتدائية واملتوسطة والجااوية التابعة لوزارة التعليم.
 4كياة تر وت يتم التعليم فيهع وتكوة مدة الدراسررة به ثالس سررنواتع وتمنح الشررهادة ايبتدائية املعادلة لشررهادة ال ر
السادس ي التعليم العام.
 5كياة تر وت يتم التعليم فيهع وتكوة مدة الدراس ررة به ثالس سر ررنواتع وتمنح ش ررهادة اجتياز املرحلة املتوس ررطةع للطال
الذين فاتتهم الفرصة ملواصلة تعليمهم ي مدارس التعليم العام.
 6كياة تر وت يتم التعليم فيه وتكوة مدة الدراسر ر ر ررة به ثالس سر ر ر ررنواتع وت منح شر ر ر ررهادة اجتياز املرحلة الجااويةع للطال
الذين فاتتهم الفرصة ملواصلة تعليمهم ي مدارس التعليم العام.
 7كم ش ررغ بله مرى إحد شر رررة سر ررنة وثالثة أش ررهر فما فون من الذكور واإلااس وي يمتلي املهارات األس رراسر ررية ال
تمكنه من ال راءة والكتابة والحسا .
كم شر ر ر ررغ باله من الذكور واإلااسع ومشر ر ر ررمم لي كم من ي يمتلي مهارات ال راءة والكتابةع أو من لديه مسر ر ر ررتو
8
تعليم وث ا ي ي يلهله للح ر ر ر ررول وظيفةع أو من تخرج من مراحم التعليم ويحتاج إل ايلتحان ببرام تعليمية أو
تدريبية لتنمية اته أو تطوير مهاراته ي إطار حاجات املجتمع ومتطلبات التنمية.
ً
ً
 9تمكية الدارسررية ( كورا وإااثا) من املهارات األسرراسررية لل راءة والكتابة والحسررا للوصررول إل مسررتو تعليم وث ا ي
يمكنهم من اإلملام بتعاليم الدين اإلسالمو وتسيير أمور حياتهم.
 10امللتحق من الذكور أو اإلااس بمدارس تعليم الكبار بمراحلها الجالس :ايبتدائية واملتوسطة والجااوية.
 11امللتحق من الررذكور أو اإلارراس ببرام محو األميررة ق ر ر ر رريرة املررد وي تايررد مرردتهررا ن ررام دراسر ر ر رره ع ولرا لررديرره املهررارات
األساسية لل راءة والكتابة والحسا .
 12براام تعليم ملحو األمية األببدية ي م إل األمو ي مكاة وجودىع ويتسم باملرواة والجا بية مع توفير الحوافا الالزمة
لايادة دافعية األمو احو ايلتحان بالبراام .
 13حمالت اات رائيرة مركاة ت رام ي األمراكن ال ي يمكن فإهرا إ رداد ف ر ر ر ررول منت مرة مجرم :منراطق سر ر ر رركن البردو الرحرمع
واملناطق النائيةع و لي ملدة مناسبة لتح يق محو األمية.
 14براام ينفذ ي األحياء ال تتسر ررم باملسر ررتو ايقت ر ررادت والتعليم املنخفد هد تاويد قاطل الحي من الج سر ررية
براملهرارات الحيراتيرة واملهرارات املهنيرة ال تلهلهم للرفع من مسر ر ر ررتواهم ايقت ر ر ر ررادت وايجتمرا ي والتو وت وتح ق لهم
ايستدامة الالزمة للعرش بكرامة ي مبتمعاتهم.
 15التعليم الذت ي دم من خالل كيااات تعليم الكبار أو خارجهاع املشر ررتمم التعلم املسر ررتمر مد الحياةع باسر ررتخدام
فرص وقنوات التعلم الرس ر ر ررمية و ير الرس ر ر ررمية طوال حياة اإلطس ر ر رراة من أجم تعايا التطوير والتحس ر ر ررية املس ر ر ررتمر
للمعار واملهارات الالزمة للعمم وتح يق الذات.
ً
 16مبمو رة من املعرار والغبرات وال يم ال تس ر ر ر ررا رد الكبير التفرا رم مع مبتمعره الرذت يعرش فيرهع وتبعلره قرادرا
معرفة اته وإدارتها والتعبير نها والتكي اإليبابوع بطري ة ّ
تلهله لتدبير متطلبات حياته بنباح.
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العمود (ب)
إدارة  /قسم تعليم
الكبار
كيااات تعليم الكبار
مدارس تعليم الكبار
مدارس تعليم الكبار
ايبتدائية
مدارس تعليم الكبار
املتوسطة
مدارس تعليم الكبار
الجااوية
األمو
الكبير

محو األمية
الطالب
الدارس
براام مبتمع بال
أمية
حمالت التو ية ومحو
األمية
الحي املتعلم

التعلم مد الحياة

املهارات الحياتية
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ا
ا
ثانيا :ضد أمام العبارات التالية (صح) أم (خطأ) حس ما تراه مناسبا بالنسبة لك:
م
1
2

صح أم خطأ

العبارات
يتعلم الكبار ما يشعروة بأاه ضرورت لهم.
أسلو حم املشكالت ي يناسب الكبار ألنهم ي يريدوة توظي خبراتهم الساب ة.
قااوة التأثير هو :أة تبعم من التعليم متعة و هجة وأة ت بر أاماط املتعلمية وي ت لم أو تستهائ بخبراتهم وتشجع

3

املتعلمية باستمرار لكو تترك مشا ر طيبة لديهم.

4

قااوة املمارسة :هو أة تكوة أهدافي واضحة وأة ت دم روض الحاسب اآللي املشوقة.
يتعلم الطال حسر ررب أاماطهم (حركيةع و ر رريةع وسر ررمعية) لكن األفضر ررم للمعلم أة يركا

5
6
7

النمو الب ر رررت ألهميته ي

التعليم.
الفرن بية اسررتراتيبية التدريب وطرن التدرما وأسرراليب التدرما :إة األسرراليب هي األشررمم واألوسررعع وإة الطري ة جاء من
األساليبع وإة ايستراتيبية هي جاء صغير من الطري ة.
ً
الطال الن ريوة يحبوة دائمرا أة يهرد التعليم إل حرم املشر ر ر رركالت العمليرةع وأة تكوة كرم منرا ا التعليم وثي رة ال ر ر ر ررلة
ً
بالعالم الغارجي الح ي وع وأة يكوة تعليما يمكن تطبيق منا جه الواقع الحياتو املغتل .

8

ً
ً
ً
إ ا سرلل بوصرفي معلما سرلاي صرعبا وخارج موضروع الدرس فإة أفضرم إجابة أة ت ول له :إة املوضروع خارج الدرسع وإة
كن تملي اإلجابة قم له سيكوة لي ي وق ايستراحة وي تبب ي وق الدرس.

9

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

10

ً
ندما تستخدم شرائح ا لعرض باور وي ع تذكر دائما أاه ي تكتب أكثر من  10أسطر ي الشريحة الواحدةع وي تكتب أكثر
من  10كلمات ي السطر الواحد.
شرائح ا لعرض باور وي

الذهل .

استخدم حجم الغو ت ال ر ر ( )44ا طة للعناوين والر ر ر ( )36ا طة للكتابة الن وص.

11

للكتابة

12

من خ ائ

13

إحد أهم طرن التدرما هي طري ة ورش العممع وت وم
من األفكار يولد الكي أت النوع.

14

ً
ً
ند ت ديم الدرس من األفضر ر ر ررم أة ت م واقفا وي تبلاع وي تعب ب لم رصر ر ر رراص أو ب طعة ورن مجالع وحاول أة تتبنب
الحركة أكثر مما ي بغيع كم هذى األشياء قد تعل أاي تبد صعو ة ي توصيم الدرس لهم.

15

الشرط الوحيد ي ترترب م ا د الطال أة ير املعلم كم الطال بوضوح.

16

ال لق هو إحد الغ ررائ النفس ررية للكبار وتتمجم ي أة ملية التعليم تهم ال ررغار واملراه يةع وأة الكبير له مكااة ودور
ااضا ومست م ي ي بم هذا الدورع وأفضم الحلول هو بالتركيز ت بم مفهوم التعلم املستمر مد الحياة لجميع الناس.

املتعلم الكبير أاه ي ي بم التغيير بسهولة كما يت

ب لة املرواة ي التفكير.
فلسر ر ر ررفتية هما )1( :تأجيم الحكم

األفكارع ( )2وأة الكم
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مناذج تقييم طريقة احملاضرة
تقييم كلمة اتستاذ/
م

5

العبارة

1

املقدمة مارية لالهتمام

2

املتحدث ملم ابملوضوع

3

الكلمة متسلسلة ومرتابطة

4

املتحدث على درجة من احلماس

5

الكلمة تتعلق حباجات املشاركني

6

املتحدث ملتزم ابملدة الزمنية احملددة

7

استخدم اخلامتة املناسبة

4

3

2

1

املالحظة

تقييم كلمة اتستاذ/
م

5

العبارة

1

املقدمة مارية لالهتمام

2

املتحدث ملم ابملوضوع

3

الكلمة متسلسلة ومرتابطة

4

املتحدث على درجة من احلماس

5

الكلمة تتعلق حباجات املشاركني

6

املتحدث ملتزم ابملدة الزمنية احملددة

7

استخدم اخلامتة املناسبة

4

3

2

1

املالحظة

تقييم كلمة اتستاذ/
م

5

العبارة

1

املقدمة مارية لالهتمام

2

املتحدث ملم ابملوضوع

3

الكلمة متسلسلة ومرتابطة

4

املتحدث على درجة من احلماس

5

الكلمة تتعلق حباجات املشاركني

6

املتحدث ملتزم ابملدة الزمنية احملددة

7

استخدم اخلامتة املناسبة

4

3

2

1

املالحظة
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بطاقة استطالع رأي املشاركني يف برنامج
تدريب معلمي /معلمات تعليم الكبار

اسم املدرب:
ً
أوال :الربنامج:

اتريخ ادنعقاد14 / / :هـ
مناسبة

مناسبة

حلد ما

غري

سبب اختيارك :غري مناسبة

مناسبة

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

ً
ثانيا :املدرب:

املدرب /
مناسب

املدرب /
مناسب

غري

حلد ما

مناسب

مناسب

املدرب /
مناسب

غري

حلد ما

مناسب

مناسب

مناسب

غري

حلد ما

مناسب

 1قدرته على إدار الربانم
 2حس تعامله مع املشارك
3

قدرته على تبسيط املاد التدريبية

 4قدرته على توةيف النقاش واحلوار
 5كفاءته التدريبية
 6قدرته على الت فيز
سبب اختيارك
غري مناسب

ً
ثالثا :ما انطباعاتك العامة عن الربنامج التدريبي؟
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رأي املشارك بالربنامج التدريبي
اتريخ انعقاد الربانم 14 / / :هـ

1

ما أهم اتشياء
الس تعلمتها

م الربانم ؟
ما رأيك يف

2

موضوعات

احلقيبة التدريبية ملعلمي
تعليم الكبار؟

3

4

5

مكان انعقاد الربانم :

 .1املفاهيم اتساسية لتعليم الكبار

مهم جدًا

مهم

مهم حلد ما

غري مهم

غري مهم إ الق اً

 .2اخلصائص النفسية وادجتماعية للكبار

مهم جداً

مهم

مهم حلد ما

غري مهم

غري مهم إ الق اً

 .3رق التدريس والوسائل املساعد

مهم جداً

مهم

مهم حلد ما

غري مهم

غري مهم إ الق ًا

هل تقرتح

موضوعات
أخرى؟

هل تقرتح حذف

موضوعات يف احلقيبة؟
وملاذا؟

سًل انطباعك
بشكل عام

ع الربانم

 6االسم (اختياري):

العمل:
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املواد العلمية واإلثرائية
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 مادة علمية وإثرائية :أهم املفاهيم األساسية في تعليم الكبار(اليوم – 1الجلسة )1
إدار  /قسم تعليم الكبار:
اجلهة املعنية ابإلشراف على العمليات التعليمية واإلدارية لتعليم الكبار و يادهتا ومتابعة مجي الشؤون املتعلقة هبا إبدارات التعليم.
كياانت تعليم الكبار:
تشمل تعليم الكبار االبتدائ واملتوسط والاانو  ،وبرامج التعلم مدى احلياة (احل املتعلم وما يستجد من برامج يف هذا اجملال)،
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:
كيان تربو يتم التعليم فيه ،وتكون مدة الدراسة به ثالث سنوات ،ومتنح الشهادة االبتدائية املعادلة لشهادة الصف السادس يف
التعليم العام.
مدارس تعليم الكبار املتوسطة:
كيان تربو يتم التعليم فيه ،وتكون مدة الدراسة به ثالث سنوات ،ومتنح شهادة اجتياز املرحلة املتوسطة ،للطالب الذين فاتتهم
الفرصة ملواصلة تعليمهم يف مدارس التعليم العام.
مدارس تعليم الكبار الثانوية:
كيان تربو يتم التعليم فيه وتكون مدة الدراس ة به ثالث س نوات ،ومتنح ش هادة اجتياز املرحلة الاانوية ،للطالب الذين فاتتهم
الفرصة ملواصلة تعليمهم يف مدارس التعليم العام.
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اتمي:
كل شخص بلغ عمره إحدى عشرة سنة وثالثة أشهر فما فوج من الذكور واإلانث وال متل املهارات األساسية ال متكنه من
القراءة والكتابة واحلساب.
الكبري:
كل ش خص ابلغ من الذكور واإلانث ،ويش مل ذل كل من ال متل مهارات القراءة والكتابة ،أو من لديه مس توى تعليم
وثقايف ال يؤهله للحص ول على وظيفة ،أو من رج من مراحل التعليم وحيتاج إىل االلتحاج بربامج تعليمية أو تدريبية لتنمية ذاته
أو تطوير مهاراته يف إ ار حاجات اجملتم ومتطلبات التنمية.
حمو اتمية:
متكني الدارس ني (ذكوراً وإاناثً) من املهارات األس اس ية للقراءة والكتابة واحلس اب للوص ول إىل مس توى تعليم وثقايف مكنهم
من اإلملام بتعاليم الدين اإلسالم وتسيري أمور حياهتم.

الطالب:
امللتحق من الذكور أو اإلانث دارس تعليم الكبار راحلها الاالث :االبتدائية واملتوسطة والاانوية.
الدارس:
امللتحق من الذكور أو اإلانث بربامج حمو األمية ص رية املدى وال تزيد مدهتا عن عام دارس  ،ولي لديه املهارات األس اس ية
للقراءة والكتابة واحلساب.
برانم جمتمع بال أمية:
برانمج تعليم حملو األمية األجبدية يص ل إىل األم يف مكان وجوده ،ويتس م ابملرونة واجلاذبية م توفري احلوافز الالزمة لز دة
دافعية األم حنو االلتحاج ابلربانمج.
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محالت التوعية وحمو اتمية:
محالت انتقائية مركزة تقام يف األماكن ال ال مكن فيها إعداد فصول منتظمة مال :منا ق سكن البدو الرحل ،واملنا ق النائية،
وذل ملدة مناسبة لتحقيق حمو األمية.

احلي املتعلم:
برانمج ينفذ يف األحياء ال تتس م ابملس توى اال تص اد والتعليم املنخفا هبدف تزويد ا ين احل من اجلنس ني ابملهارات
احلياتية واملهارات املهنية ال تؤهلهم للرف من مستواهم اال تصاد واالجتماع والتوعو  ،وحتقق هلم االستدامة الالزمة للعيش
بكرامة يف جمتمعاهتم.

التعلم مدى احليا :
التعليم الذ يقدم من خالل كياانت تعليم الكبار أو خارجها ،املش تمل على التعلم املس تمر مدى احلياة ،ابس تخدام فر
و نوات التعلم الرمسية وغري الرمسية وال حياة اإلنس ان من أجل تعزيز التطوير والتحس ني املس تمر للمعارف واملهارات الالزمة
للعمل وحتقيق الذات.

املهارات احلياتية:
جمموعة من املعارف واخلربات والقيم ال تس اعد الكبري على التفاعل م جمتمعه الذ يعيش فيه ،وجتعله ادراً على معرفة ذاته

وإدارهتا والتعبري عنها والتكيف اإلجيايب ،بطريقة تؤهله لتدبري متطلبات حياته بنجاا.
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 مادة علمية:
أهم الكفايات ال زمة ملعلم تعليم الكبار(اليوم – 1الجلسة :)2

أهم الكفا ت

م

 1التخطيط للعملية التعليمية.
 2حل املشكالت.
 3التعرف إىل الطالب الكبري.
4

رق تعليم الكبار.

5

رق التدريس وأساليبه.

 6استخدام الوسائل التعليمية.
 7إدار الفصل واملناقشات.
 8التقومي.
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 مادة علمية :واجبات معلم تعليم الكبارومهامه (اليوم – 1الجلسة :)2
واجبات معلم تعليم الكبار ومهامه:

 .1تدريس النصاب املقرر م احلصص كامالً والقيام بكل متطلبات حتقيق أهداف املواد الدراسية.
 .2املشاركة يف الربام واتنشطة الس تعمل على تنمية ادعتزاز ابلدي والودء للملك وادنتماء للو .
 .3متابعة أعمال الطالب وتقدمي التغذية الراجعة هلم.
 .4التقيد ابملناوبة اليومية (خاص مبدارس البنات).
 .5متابعة انتظام الطالب أثناء احلصة الدراسية.
 .6دراسة املناه واخلطط الدراسية والكتب املقرر وتقوميها واقرتاح ما يراه مناسباً لتطويرها م واقع تطبيقها.

 .7التعاون مع املشــرف الرتبوي واهليئة التعليمية واإلدارية يف كل ما م شــأنه حتقيق انتظام الدراســة وجدية العمل وحتقيق البيئة
احملفز للتعلم.
 .8املشاركة يف اجملالس واللًان.
 .9التنمية الذاتية ورفع الكفا ت علمياً ومهنياً وتربو ً والتعرف إىل املستًدات يف امليدان الرتبوي.
.10اكتشــاف اجلوانب الصـ ية وادجتماعية والنفســية املعيقة لتقدم الطالب دراســياً أو الس تؤدي إىل تســربه م خالل املالحظة
الصفية ورفعها إىل جلنة التوجيه واإلرشاد.

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

مهام وواجبات أخرى مرتبطة مبعلم تعليم الكبار:

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

قائد مدرسة تعليم الكبار

املسؤول املباشر

مدير إدار /رئيس قسم تعليم الكبار

املرؤوسون

مجيع منسويب املدرسة

اهلدف العام للوةيفة

قياد املدرسة تربو ً وتعليمياً لت قيق اتهداف املنشود .

الواجبات:

 .1اإلشراف على إعداد خطة املدرسة وتنفيذها.
 .2توزي املهام على مجي املوظفني بداية العام الدراس وذل من خالل إص دار التكاليف الالزمة للقيام هامهم وفق
الدليل التنظيم واإلجرائ لتعليم الكبار.
 .3بول الطالب املس تجدين يف املدرس ة والتأكد من الواثئق املطلوبة ،ومتابعة اس تكمال إجراءات الطالب الناجحني
يف برانمج نور.
 .4إعداد جداول احلصص اليومية بناء على اخلطة الدراسية يف املدرسة يف حال عدم وجود وكيل يف املدرسة.
 .5إعداد جدول املناوبة اليومية واملشاركة يف تنفيذه (مدارس البنات).
 .6رف مباشرة املعلمني وعدد حصصهم األسبوعية بعد أسبوعني من بدء الدراسة.
 .7رف بياانت إحصائية عن العاملني وأ م غياهبم شهر ً.
 .8رف بياانت إحص ائية عن عدد الطالب الذين جتاوزت نس بة غياهبم ( )25%من أ م الدراس ة ،وعدد الفص ول
واألنشطة املنفذة فصلياً.
 .9تعزيز يم االنتماء الو ين واحملافظة على أمن و نه.
 .10متابعة امليزانية التشغيلية م اإلدارة املالية يف إدارة التعليم.
 .11اإلشراف على جتهيز وتنظيم وهتيئة املرافق والتجهيزات بل بدء الدراسة.
 .12استالم الكتب الدراسية من اجلهة املختصة واإلشراف على حفظها يف األماكن املخصصة لذل .
 .13التأكد من إعداد وجتهيز امللفات والسجالت املتعلقة ابلعمل.
 .14حتديد احتياجات اهليئة التعليمية واإلدارية ومتابعة أتمينها م إدارة  /سم تعليم الكبار.
 .15إعداد ورف املستحقات املالية جلمي منسويب املدرسة ومكافآت الطالب وفق الضوابط املعتمدة.
 .16التنسيق والتعاون م املشرفني الرتبويني وغريهم ممن تقتض بيعة عملهم ز رة املدرسة.
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اتبع :الوصف الوةيفي لقائد مدرسة تعليم الكبار
 .17تزويد العاملني ابلتعاميم الصادرة من جهات االختصا وتوضيح مضامينها والعمل وجبها.
 .18متابعة تطبيق الئحة التقومي املس تمر وأعمال االختبارات والتأكد من س المة إجراءاهتا ،واال الع على كل ما
يستجد من تعاميم وتعديالت تتعلق هبما.
 .19اإلشراف على دراسة نتائج التقومي واالختبارات وا اذ ما يلزم بشأهنا للرف من مستوى التحصيل الدراس .
 .20متابعة أعمال األمن والسالمة واإلشراف على النظافة والصيانة.
 .21تقدمي املقرتحات ال تسهم يف تطوير العمل ورفعها إلدارة  /سم تعليم الكبار.
 .22متابعة أداء اهليئة التعليمية واإلدارية من خالل ز رهتم واال الع على خططهم وإجناز أعماهلم ومشاركاهتم.
 .23إعداد تقارير األداء الوظيف للعاملني وفقاً للتعليمات املنظمة لذل .
 .24املش اركة يف املناس بات احمللية والعاملية والعربية مال :اليوم الو ين واليوم العريب واليوم العامل حملو األمية ورف تقارير
بذل إلدارة  /سم تعليم الكبار.
 .25املشاركة يف االجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب ال حتددها إدارة  /سم تعليم الكبار.
 .26اإلشراف العام وتدري ما يسند إليه من حصص يف مدرسته.
 .27القيام أب مهام يكلف هبا من املسؤول املباشر يف جمال اختصاصه.
العالقات الوةيفية:
الداخلية .1 :مجيع منسويب املدرسة
اخلارجية :إدار التعليم  /إدار  /قسم تعليم الكبار  /مكتب تعليم الكبار  /املؤسسات واتجهز احلكومية
مواصفات شاغلي الوةيفة:
املؤهالت العلمية :بكالوريوس
اخلربات العملية :قائد  /وكيل مدرسة ملد د تقل ع سنت .
املعارف:
 .1املعرفة التامة ابألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة العمل.
 .2املعرفة التامة أبهداف املرحلة التعليمية ال يعمل هبا.
 .3املعرفة ابالجتاهات احلدياة بنظر ت التعليم والتعلم.
 .4اإلملام لصائص منو الب تعليم الكبار.
املهارات والقدرات:
 .1التخطيط والتنظيم .2 /.حتديد األولو ت .3/ .االتصال الفعال والتعامل م ا خرين.
 .4إعداد التقارير واخلطاابت الرمسية . 5 / .استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال العمل.
السمات الشخصية :التمت أبخال يات الوظيفة / .القيادة /املبادرة  /التكيف م متطلبات وضغوط العمل /.العمل بروا الفريق.
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املسمى الوةيفي

وكيل املدرسة للشؤون التعليمية

املسؤول املباشر

قائد مدرسة تعليم الكبار

املرؤوسون

املعلمون /املرشد الطاليب

اهلدف العام للوةيفة

املسامهة يف إدارة و يادة املدرسة وحتسني عمليات التعليم والتعلم وضمان جودهتما.

الواجبات:
 .1املشاركة يف إعداد اخلطة.
 .2القيام أبعمال قائد املدرسة يف حال غيابه.

 .3إعداد اجلدول املدرسي وتوزيع اتنصبة وفق التخصص على املعلم ابلتعاون مع املعني يف املدرسة.
 .4املشاركة يف تعزيز قيم ادنتماء الو ين واحملافظة على أم و نه.

 .5اد الع على تصميم الدروس للمعلم وإبداء املل وةات واملرئيات بشأهنا.

 .6القيام ابلز رات الصفية للمعلم يف الفصول والتأكد م مدى التزام اهليئة التعليمية بتنفيذ احلصص
الصفية حسب اخلطة املرسومة.

 .7توزيع حصص ادنتظار يف حال أتخر املعلم أو غيابه.

 .8املتابعة والتأكد م تنفيذ التوصيات الصادر ع املشرف الرتبوي .
 .9املشاركة يف عضوية اجملالس واللًان املدرسية ومتابعة تنفيذ قراراهتا.

 .10املتابعة والتأكد م إدخال نتائ ادختبارات ورصد املهارات على النظام احلاسويب.
 .11متابعة إصدار نتائ ادختبارات ورصد املهارات وتوزيعها على الطالب.

 .12القيام أبي مهام أخرى يكلف هبا م قبل الرئيس املباشر يف جمال اختصاصه.
العالقات الوةيفية:
الداخلية:
 مجيع منسويب املدرسة.
اخلارجية:
 إدار  /قسم تعليم الكبار.
 مكتب التعليم.
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اتبع :مواصفات وكيل املدرسة للشؤون التعليمية
مواصفات شاغلي الوةيفة:
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس
اخلربات العملية:
وكيل مدرسة ملد د تقل ع سنة.
املعارف:
 املعرفة التامة ابتدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة العمل.
 املعرفة التامة أبهداف املرحلة التعليمية الس يعمل هبا.
 املعرفة ابدجتاهات احلديثة بنظر ت التعليم والتعلم.
 اإلملام خبصائص النمو لطالب تعليم الكبار.
املهارات والقدرات:
 التخطيط والتنظيم.
 حتديد اتولو ت.
 ادتصال الفعال والتعامل مع اآلخري .
 إعداد التقارير واخلطاابت الرمسية.
 استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال العمل.
السمات الشخصية:
 التمتع أبخالقيات الوةيفة.
 القياد .
 التكيف مع متطلبات وضغوي العمل.
 العمل بروح الفريق.
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املسمى الوةيفي

وكيل الشؤون املدرسية والطالب

املسؤول املباشر

قائد املدرسة

املرؤوسون

حمضر خمترب  /املساعد اإلداري  /حارس  /مستخدم

اهلدف العام للوةيفة

تنظيم أعمال الشؤون املدرسية ورعاية شؤون الطالب ومعاجلة مجيع القضا

املتعلقة هبم.

الواجبات:
 املشاركة يف إعداد اخلطة.
 اإلشراف على بول الطالب ابملدرسة والتأكد من الواثئق وامللفات املطلوبة للطالب املنتظمني والتنسيق عند
التسجيل والنقل ومتابعة نقلهم من املدرسة وإليها.






املشاركة يف تعزيز يم االنتماء الو ين واحملافظة على أمن و نه.
تنظيم توزي الطالب على الصفوف الدراسية يف املدرسة ابلتنسيق م جلنة التوجيه واإلرشاد.
إعداد مجي السجالت وامللفات اخلاصة ابلطالب ومتابعة حتدياها وتنظيمها وحفظها واكتماهلا يف برانمج نور أو
غريه من الربامج ال تعتمدها الوزارة.
اإلشراف على حتديد احتياجات الطالب من املقررات الدراسية ،ومتابعة توفريها م اجلهات املعنية إبدارة التعليم،
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.
 وض بيان للطالب وأ م غياهبم من وا سجل الغياب املو عليه من بل الطالب الغائبني و ت حضورهم
وعدد الفصول واألنشطة املنفذة شهر ً.
 التأكد من إعداد وجتهيز املختربات وامللفات والسجالت املتعلقة بعمل املدرسة.
 وض بيان للعاملني ابملدرسة وأ م غياهبم إن وجدت وو ت حضورهم ومتابعتهم.
 اعتماد إشعارات وإنذارات الغياب ومتابعة إجراءات أتجيل الدراسة للطالب.
 القيام أب مهام أخرى يكلف هبا من بل الرئي املباشر يف جمال اختصاصه.
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اتبع الوصف الوةيفي :وكيل الشؤون املدرسية والطالب
العالقات الوةيفية:
الداخلية:
 مجيع منسويب املدرسة
اخلارجية:
 إدار  /قسم تعليم الكبار
مواصفات شاغلي الوةيفة:
املؤهالت العلمية:
 بكالوريوس
اخلربات العملية:
 وكيل مدرسة ملد د تقل ع سنة.
املعارف:
 املعرفة التامة ابألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة العمل.
 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.
 استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال العمل.

السمات الشخصية:
 التمت أبخال يات الوظيفة.
 القيادة.
 التكيف م متطلبات العمل وضغو ه.
 العمل بروا الفريق.
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املسمى الوةيفي

املعلم

املسؤول املباشر

قائد  /وكيل مدرسة

املرؤوسون

د يوجد

اهلدف العام للوةيفة

اإلسهام يف بناء شخصية الطالب جبوانبها كافة وادرتقاء مبستواه الرتبوي
والتعليمي م خالل توفري بيئة تعليمية وتعلمية حمفز .

الواجبات:
 .1تطبيق اسرتاتيجيات التعلم احلدياة أثناء التدري م مراعاة اخلصائص النفسية للكبار.
 .2تدري النصاب املقرر من احلصص كامالً ،والقيام بكل متطلبات حتقيق أهداف املواد الدراسية.
 .3إهناء املقررات الدراسية حسب الربانمج الزمين املوزع على أسابي الفصل الدراس .
 .4املشاركة يف الربامج واألنشطة ال تعمل على تنمية االعتزاز ابلدين والوالء للمل واالنتماء للو ن.
 .5متابعة أعمال الطالب وتقدمي التغذية الراجعة هلم.
 .6التقيد ابملناوبة اليومية (مدارس البنات).
 .7متابعة انتظام الطالب أثناء احلصة الدراسية.
 .8توظيف التقنية احلدياة و رائق ومصادر التعلم ال تدف الطالب إىل املشاركة يف تعلم فاعل.
 .9دراسة املناهج واخلطط الدراسية والكتب املقررة وتقومها ،وا رتاا ما يراه مناسباً لتطويرها من وا تطبيقها.
 .10احلضور بل بداية احلصص واالنصراف بعد انتهاء جدول حصص املعلم اليوم .
 .11التعاون م املشرفني الرتبويني واهليئة التعليمية واإلدارية يف كل ما من شأنه حتقيق انتظام الدراسة وجدية العمل
وحتقيق البيئة احملفزة للتعلم.
 .12املشاركة يف اجملال واللجان.
 .13التنمية الذاتية ورف الكفا ت علمياً ومهنياً وتربو ً ،والتعرف إىل املستجدات يف امليدان الرتبو .
 .14اكتشاف اجلوانب الصحية واالجتماعية والنفسية املعيقة لتقدم الطالب دراسياً أو ال تؤد إىل تسربه من
خالل املالحظة الصفية ورفعها إىل جلنة التوجيه واإلرشاد.
 .15إعداد وتنفيذ تقومي الطالب يف املدارس وتنفيذ الفصول العالجية ملن مل حيققوا مهارات احلد األدىن.
 .16دراسة وإبداء املالحظات حول املقررات الدراسية وبرامج تعليم الكبار وتزويد اإلدارة املختصة ابلوزارة هبا.
 .17إدخال وتد يق مهارات ودرجات الطالب يف برانمج نور.
 .18القيام أب مهام أخرى يكلف هبا من بل الرئي املباشر يف جمال اختصاصه.
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اتبع :الوصف الوةيفي ملعلم تعليم الكبار
العالقات الوةيفية:
الداخلية:
 مجيع منسويب املدرسة

اخلارجية:
 املشرف الرتبوي

مواصفات شاغلي الوةيفة:
املؤهالت العلمية:
 بكالوريوس أو دبلوم كلية متوسطة  /معلم

اخلربات العملية:
 معلم ملد د تقل ع ثالث سنوات.

املعارف:
 املعرفة التامة ابألدلة والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بطبيعة عمله.
 املعرفة التامة أبهداف املرحلة التعليمية ال يعمل هبا.
 املعرفة أبساليب التدري واسرتاتيجياته.
 املعرفة بتصميم الدروس و طيطها.
 اإلملام لصائص النمو لطالب تعليم الكبار.
املهارات والقدرات:
 التخطيط والتنظيم.
 مراعاة الفروج الفردية.
 التحليل واالستنتاج.
 االتصال الفعال والتعامل م ا خرين.
 استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال العمل.
السمات الشخصية:
 التمت أبخال يات الوظيفة.
 التكيف م متطلبات العمل وضغو ه.
 العمل بروا الفريق.
 املبادرة.
 سالمة الفكر واملنهج.
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 مادة علمية :املبادئ الرئيسة لتعليم الكبار(اليوم – 2الجلسة :)1
املبدأ األول:

 الكبار جيلبون جتربة احليا واملعرفة لبيئة التعلم .هذه اخلرب واملعرفة تتضـ ـ ـ ـ ــم اتمور املتعلّقة ابلعمل اتسـ ـ ـ ـ ــر
الفعاليات اجملتمعية والظروف .يتعلّم البالغون بشــكل أفضــل عندما يربطون املعرفة واملعلومات اجلديد مع املعرفة
واملعلومات واخلربات املكتسبة سابقاً.
بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 توفري فرص للمتعلم ليعطوا آراءهم ويتبادلوا املعارف واخلربات الس ميلكوهنا مسبقاً.
 تصميم أنشطة تعليمية حتتوي على استخدام اخلرب أو املعارف السابقة.
 ا لب م املتعلم التعرف إىل :أوجه الشبه وادختالف ب ما يتعلمونه اآلن وما يعرفونه مسبقاً.
املبدأ الثاني:

الكبار مييلون إىل التعليم الذايت وذايت التوجيه ولك هذا ليس متوقعاً كثرياً م املؤسسات التعليمية واجملتمع.
بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 تصميم التدريب الذي يتعلق ابحتياجات املشارك وأهدافهم.
 تســأل املشــارك عما يريدون تعلّمه .يتعلّم املتعلّمون بشــكل أفضــل عندما يضــعون هدفاً تعليمياً معيناً أو موحاً
تنفسهم.

 توفري أدوات العمل للمتعلم واملخططات لتس ـ ـ ــاعدهم يف قولبة تطوير وتركيز جهود املتعلم الذاتيّة وتس ـ ـ ــهيل
التعلم.

 وفّر فرص ـ ـاً للمتعلم ليقوموا بتوجيه تعلمهم أبنفسـ ــهم م خالل ادسـ ــتفسـ ــارات املوجهة وجمموعات مناقشـ ــات
صغري .
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املبدأ الثالث:

 يتمتّع البــالغون بفخر ابلنفس والرغبــة ابدحرتام .وهم حبــاجــة إىل أن يتم اعتبــار جتـارهبم ومعتقــداهتم ومعــارفهم
وأسئلتهم؛ أبهنا مهمة.

بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 تن التعلم ينطوي على خما ر وإمكانية الفشل قم بتصميم تدريب يقلل حرج املتدرب ونسبة الفشل فيه قليلة.
تكرم كل
 وفّر فرصاً للمتعلم لتبادل اتفكار واتسئلة واآلراء واخلربات واملخاوف وغريها قم خبلق بيئة حترتم و ّ
ما يتم مشاركته.

 ابتكر برام تدريبية مرنة لتكرمي املشارك عرب استيعاب مسامهاهتم وأسئلتهم قدر اإلمكان.
 هيئ بيئة آمنة تسمح للمتعلم ابلتعبري عما يسبب هلم ادرتباك والقلق والشكوك واملخاوف.
 وفّر الفرص لـ "الفوز البسيط" وادنتصارات الصغري يف عملية التعلم -لبناء الكفاءات تدرجيياً.
املبدأ الرابع:

 يريــد الكبــار تعليم ـاً عملي ـاً وموجه ـاً حنو هــدف مع
على حتد ت احليا .

ومتم وراً حول مشكلة معيّنة والــذي مي ّكنهم على التغلــب

بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 ا لب م املتعلم حتديد ما يودون معرفة املزيد عنه م املواضيع.
 ضع أهدافاً تعليمية واض ة ختلق عالقة ب احتياجات املشارك وحمتوى التعلم.

حث املتعلم على مشـ ــاركة أمثلتهم
 شـ ــارك أمثلة وقص ـ ـص ـ ـاً تربط حمتوى التعلم ابلت د ت الراهنة للمشـ ــارك ّ .
اخلاصة الس هلا عالقة وثيقة ابحملتوى.
ّ

 قم إبشراك املتعلم يف حتديد الت د ت الس يواجهوهنا والفائد م التدريب على مواجهة هذه الت د ت.
 اتبع النظر ت الس هلا أمثلة وتطبيقات عمليّة للتدليل على أمهية التعلم.
تدريب معلمي تعليم الكبار -اخلصائص واملفاهيم 1439هـ 2017 -م

99

املبدأ اخلامس:

 يرغب البالغون يف احلصول على الرأي حول تقدمهم يف تعلم شيء جديد.
بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 ت وفري الفرص للمتعلم لل صـ ـ ـ ـ ــول على رأيــك حول تعلمهم م خالل أمثلــة حلــادت معين ـة لعــب اتدوار
مسابقات وادستًاابت تسئلة املدرب.
 تشًيع املتعلم على عملية التقييم الذايت وحتليل وتقييم تعلمهم وأدائهم.
حتس يف التعليم وشًع عملية التعلم املستمر.
 مدح أي ّ
املبدأ السادس:

 لدى البالغ تفضيالت للطريقة الس يتعلمون هبا:
 -البعض يفضل التعلم ع

ريق املمارسة( :شخص حركي).

 وبعضهم يفضل التعلم م خالل املراقبة والنظر( :شخص بصري). -بينما يفضل بعضهم التعلم ع

ريق ادستماع( :مسعي).

بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 دحظ أن املتعلم مجيعهم د يستًيبون لطريقة تدريس أو تقنية معينة.
 القيام ابستخدام جمموعة واسعة م أساليب التعليم الس تليب تفضيالت مجيع املتعلم .
 استخدام مجيع وسائط التعلم الثالث (حركية وبصرية ومسعية) يف كل فرت تدريسيّة ملد  20دقيقة.
 إعطاء املتعلم حريّة التعلم يف النمط الذي يناس ـ ـ ــبهم ابس ـ ـ ــتخدام جمموعات عمل ص ـ ـ ــغري ومناقش ـ ـ ــات ثنائية
وأنشطة فردية.
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املبدأ السابع:

 الكبار يتعلمون بشكل أفضل م خالل التعاون واملعاملة ابملثل إهنا بيئة حيث يتعلم فيها الناس ويشاركون فيها
ما يعرفونه ابلفعل ابلوقت نفسه.
بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 توفري بيئة منخفضــة املخا ر للتعلم مع ادســتفاد م مســتو ت املعرفة واملهار املختلفة ضــم اجملموعة وذلك
ابستخدام جمموعات العمل الصغري واملناقشات التعليمية.
 تعزيز الثقة ابلنفس لدى املتعلم م خالل التعلم ضم الفريق والثقة وادحرتام املتبادل .
 اسـ ـ ــتخدام التعلم يف جمموعات صـ ـ ــغري لعكس بيئة العمل التعاونية والتشـ ـ ــاركية املرتابطة بشـ ـ ــكل أدق على بيئة
العمل.

املبدأ الثامن:

يتشـ ـ ـ ـ ــًع الكبار على التعلم م خالل جمموعة واسـ ـ ـ ـ ــعة م العوامل اتكثر شـ ـ ـ ـ ــيوعاً هي :التطلعات والطموحات

الشــخصــية التوقعات املفروضــة م اخلارج الرغبة أو املصــل ة الداخلية اهلروب م حالة (امللل أو اخلوف) النمو
والتقدم وخدمة اآلخري .
بوصفك معلم تعليم الكبار تستطيع أن توظف هذا املبدأ من خالل:
 التعرف إىل أسباب اهتمام املشارك ابلتعلّم.
 دعو املتعلم لت ديد العالقة ب التعلم وإشـ ـ ـ ــباع احلاجة الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية أو ادخنفاض يف الضـ ـ ـ ــغو ات أو
التهديدات اخلارجية.
 إجياد صلة ب حمتوى التعلم واتهداف بعيد املدى لكل متعلم (يف العمل واحليا ).
 الطلب م املش ــارك مناقش ــة الفوائد قص ــري اتمد و ويلة اتمد لتعلم حمتوى التدريب يف مناقش ــات ثنائية
وجمموعات صغري .
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 مادة علمية :من مبادئ تعليم الكبار(اليوم – 2الجلسة :)1

 1الكبار ،املمارسة ،عرب ،أفضل ،يتعلم
← يتعلم الكبار أفضل عرب املمارسة.
 2هلم ،ضرور  ،الكبار ،ما يشعرون ،يتعلم ،أبنه
← يتعلم الكبار ما يشعرون أبنه ضرور هلم.
 3متعددة ،الكبار ،ومتنوعة ،إىل ،أساليب ،حيتاج.
← حيتاج الكبار إىل أساليب متعددة ومتنوعة.
 4ويتفاعلون ،أفضل ،حبيوية ،التعلم ،يستطي  ،يشاركون ،بطريقة ،عندما ،الكبار.
← يستطي الكبار التعلم بطريقة أفضل عندما يشاركون ويتفاعلون حبيوية.
توظيف ،الكبار ،يريدون ،يناس ب ،الفائقة ،ويظهرون ،أس لوب ،ألهنم ،مهاراهتم،
5
خرباهتم ،حل املشكالت ،السابقة.
← أس لوب حل املش كالت يناس ب الكبار ألهنم يريدون توظيف خرباهتم الس ابقة
ويظهرون مهاراهتم الفائقة.
يف تو عات ،وتقييم مدى ،وجهة نظرهم ،الكبار ،املشاركة ،فعالية الربانمج ،يريدون،
6
من.
← الكب ار يري دون املش ارك ة يف تو ع ات وتقييم م دى فع الي ة الربانمج من وجه ة
نظرهم.
امل درب ،املت درب ،أن ه الوحي د ،من أغىن ،يف تعليم الكب ار ،يع د ،وال يعتق د ،ال ذ
7
يفهم ،موارد التعلم.
← يف تعليم الكبار يعد املتدرب من أغىن موارد التعلم وال يعتقد املدرب أنه الوحيد
الذ يفهم.
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 مادة علمية :من مبادئ تعليم الكبار(اليوم – 2الجلسة :)1
نظرية تعليم الكبار
ترتكزنظرية تعليم الكبارعلى املبادئ التالية:
• الكباريتعلمون بالتطبيق واملشاركة.
• الكباريملون عند الجلوس بشكل سلبي بفترات ويلة.
• الكبارليس لهم املقدرة على اإلنصات السلبي لفترة ويلة.
• الكبارال يقبلون أفكاراآلخرين وخبراتهم بسهولة فهم يميلون ألن يكونوا شكاكين.

• الكباريتعلمون بسهولة األشياء التي تفيدهم.
• الكباريتعلمون بشكل أحسن عندما يكون لهم بعض التحكم في بيئة التدري .
• الكباريتعلمون األشياء الجديدة التي يمكن ربطها بخبراتهم السابقة.
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 مادة علمية :الخصائص النفسية للكباروع قتها بعملية التعلم (اليوم – 2الجلسة :)1

"إن لكل مرحلة م مراحل احليا خصـائص وصـفات مميز واملقصـود ابخلصـائص النفسـية جمموعة املهارات واملطالب
اجلسمية والعقلية وادنفعالية وكذلك املسؤوليات واحلاجات الس تتميز هبا أو تقتضيها مرحلة معينة م مراحل النمو.
ومرحلة الكرب ر بتغريات نفسية يزها ع غريها م مراحل احليا ".
إن التعرف إىل خصائص الكبار النفسية تساعدان يف اختيار اتساليب والطرق الس تتناسب معهم والس م أمهها:
ً

أوال :الدوافع :مفهوم الدافعية :هي القو الذاتية الس حترك ســلوك الفرد وتوجهه لت قيق غاية معينة يشــعر ابحلاجة
إليها أو أبمهيتها العادية أو املعنوية (النفسية) ابلنسبة له.
كيف تؤثر برامج تعليم الكبار يف دوافع للكبار من أجل مواصلة تعليمهم؟

 .1جيب الربط ب مناه تعليم الكبار وأهداف الطالب أي جيب أن تتصل املاد العلمية حباجات الطالب

واهتماماهتم.
.2ز د مشاركة الطالب بشكل فعلي وسريع يف تطبيق املواد الس يكتسبوهنا يف دراستهم عليك أن تزودهم
ابتدوات الالزمة للتطبيق وشـ ـ ـ ـ ــًعهم على التطبيق والتًريب ود تكتفي حبفظ املعلومات تهنا دليل على
عدم ارتبا ها ارتبا اً كامالً حبياته.
.3حتقيق اتهداف للطالب وما يسـ ــتطيع إجنازه يتوقف على فكرته ع ذاته وع قدراته املطلوب م املعلم
أن يقلل م أمهية ما يقع فيه م أخطاء وجيب تاليف دوافع الطالب الس ـ ــلبية وتصـ ـ ـ يح معلومات الكبار
اخلا ئة ع

بيعة التعلم.

 .4التأكيد على دور اإلعالم ووس ـ ـ ــائل ادتص ـ ـ ــال ادجتماعية احلديثة ابلتوعية أبمهية ادلت اق بربام تعليم
الكبار واتضرار املادية واملعنوية الس تنت ع اإلعراض ع ادلت اق يف مدارس تعليم الكبار.
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ً
ثانيا :القلق:

القلق هو خربٌ انفعاليةٌ غري س ــارٍ يعاين منها الفرد عندما يش ــعر ٍ
خبوف أو هت ٍ
ديد م ش ــيء د يس ــتطيع حتديده حتديداً
ّ
ّ
ٍ
بشكل مستم ٍّر نتيًة شعور الفرد بوجود خط ٍر يه ّدده
عرف القلق أبنّه حالةٌ نفسيّةٌ تظهر على شكل توتّ ٍر
دقيقاً كما يُ ّ

وهذا اخلطر قد يكون موجوداً فعالً أو يكون ُمتخيّالً د وجود له يف الواقع.
ملاذا القلق؟

 .1املفهوم عند الكبار أن عملية التعليم هتم الص ــغار واملراهق

وأن الكبري له مكانة ودور انضـ ـ ومس ــتقل

د يقبل هبذا الدور.
 احلل :هو ابلرتكيز على تقبل مفهوم التعلم املستمر مدى احليا جلميع الناس.

 .2املفهوم عند الكبار أن عملية التعلم هي عالقة اعتماد املتعلم ابملعلم وهذا ينكره الكبري وهو الراشـ ـ ـ ـ ــد
والناض واملستقل يف نظر نفسه.
 احلل :هو ابلرتكيز على تقبل مفهوم التعلم الذايت م خالل املمارسات التعليمية.

.3املفهوم عند الكبار أن لديه أفكاراً ع نفســه ابإلضــافة إىل نظامه اخلاص م اتفكار واملعتقدات وحينما

يتعرف أبنه يف حاجة إىل التعلم فهن هذا يتضم ادعرتاف بوجود خطأ ما يف نظامه اخلاص احلايل.
مثال على ذلك:

اتم الشـ ـ ـ ـ ــابة عندما تتعلم املزيد م مهارات رعاية ات فال فهي ترتك الدراسـ ـ ـ ـ ــة تن ما تعلمته أن ريقتها
كانت خا ئة أو أهنا كانت على حنو آخر وهي نوع م الدفاعات غري الشعورية.
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ً
ثالثا :الذات:

مفهوم الذات :هو مفهوم يكونه الفرد ع نفســه م خالل تصــوراته وخرباته .أو هي انعكاس لكل ما بداخله وهي
ثل وجهته يف احليا وقدراته و موحاته أي أهنا ثل نظر اإلنسـ ــان ع نفسـ ــه وقدراته ومهاراته ذات اإلنسـ ــان هي
نتاج اخلربات الس مير هبا.
والذات تتشـ ـ ـ ـ ــكل تلقائياً نتيًة لعالقة الفرد ابجملتمع والبيئة وهي أي الذات تؤثر يف غريها وتتأثر أيض ـ ـ ـ ـ ـاً ولذلك
يتفاوت تقدير اإلنسان لذاته.
 إن مشاعر الكبري واجتاهاته هي تلك الس تتصل بذاته وحتدد مستوى قدرته و موحه.
 عندما تكون املشــاعر وادجتاهات ســلبية فههنا تعرب ع ضــعف يف القدر على التعلم .والعكس ص ـ يح فههنا
تتميز ابإلحساس ابلقدر على التعلم.
 إن حتقيق هدف الكبري ودرجة حتص ـ ــيله وما يس ـ ــتطيع إجنازه يتوقف إىل درجة كبري على فكرته ع ذاته وع
قدرته.
 علم تعليم الكبار يؤكد أن الفرد يصبح كبرياً م الناحية النفسية يف املرحلة الس يصبح فيها قادراً على حتقيق
التوجيه الذايت.
 يريد أن تعامله على أنه قادر على توجيه ذاته.
 أن يعامل ابحرتام وثقة.
 الكبري يرغب يف حتقيق ذاته مىت وجد الربام الس تناسب احتياجاته.
 عندما يشـ ـ ـ ـ ــعر الكبري أبنه أل حيقق ذاته م خالل عدم اقتناعه مبركزه الثقايف وادقتصـ ـ ـ ـ ــادي وادجتماعي قد
يبعث على تقوية رغبته يف التعلم وجيعل تفكريه منطقياً.
 اخلالصة :يع ّد تقدير املتعلم لذاته م أهم الدوافع للتعلم.

 ويعرب املتعلم الكبري ع ذاته إما بقياس مستوى موحه أو التعبري ع مشاعره حنو ذاته.
 ويت دد تقدير اإلنس ـ ــان لذاته يف ض ـ ــوء س ـ ــلس ـ ــلة النًاحات واإلخفاقات الس عاانها يف حياته وخاص ـ ــة يف
فولته.
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رابعا :الذاكرة :التغيريات الفســيولوجية لسنســان هلا أتثري عكســي على عملية التعلم لديه وكلما تقدم اإلنســان يف
العمر فهنه يتذكر اخلربات السابقة أكثر م تذكره للخربات احلديثة.
أساليب و رق تساعد على التذكر واإلقالل م إمكانية النسيان ومنها:
 .1ضرور عرض املواد اجلديد أبسلوب منظم حىت يتم ختزينها جملموعة م املعلومات.
 .2مراجعة املاد السابقة قبل البدء مباد أخرى؛ لت قيق الربط ب جمموعة م املعلومات السابقة والالحقة.
 .3استعمال الوسائل السمعية والبصرية.
 .4حماولة تطبيق املعلومات واملهارات املختلفة عند احلصول عليها لز د القدر على ادنتباه والتذكر.
 .5إتقان املاد التعليمية م خالل التدريب أو التكرار وهو ما يرسـ ـ ــخ املاد يف الذاكر ويلة املدى فيصـ ـ ــعب
نسياهنا.
 .6ضرور توفر شروي التعليم وهو ما يؤدي إىل احلفظ اجليد.
 .7تنظيم املاد التعليمية بشكل هرمي موضوعي.
ً

خامساااا :اخلربة :العامل اتس ـ ـ ـ ــاس يف تعليم الكبار هو اخلرب حيث إن اخلرب الوافر الس يتميز هبا املتعلم الكبري
تتمثل يف النقاي التالية:
 .1أن الكبار لديهم خربات أكثر م الصغار.
 .2أن لدى الكبار أنواعاً خمتلفة م اخلربات.

 .3أن خربات الكبار قد نظمت أبشكال خمتلفة.
وتؤكد هذه اخلربات على:
 .1ادهتمام ابلتعبري ع الذات وتنمية الفرد.
 .2النشاي احلر بددً م قواعد النظام اخلارجي.
 .3التعليم ع

ريق العمل واملمارسة بددً م التعليم ع

ريق احلفظ والتلق .

 .4أن تكون املهارات الس يقدمها الربانم وسيلة لت قيق أهداف يقبل عليها الطالب الكبري إقبادً تلقائياً.
 .5التعرف إىل عاأل متغري بددً م اتهداف واملواد اجلامد .
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 مادة علمية :الكباركط ب (اليوم – 2الجلسة :)1
الكبار كطالب :تتأثر شـ ـ ــخصـ ـ ــيتهم ابلبيئة التعليمية الس يوجدون فيها وم مث يتأثر س ـ ـ ـلوكهم والذي غالباً ما يكون
خمتلفاً ع سلوكهم خارج البيئة التعليمية:

 غالباً ما ينتاب الكبار عند دخول املكان املخصـ ـ ــص للتعليم بعض اخلوف والشـ ـ ــعور ابلعزلة إذا كان قد ترك

حًر الدراسة منذ فرت بعيد وهذا الشعور أييت م تذكر الكبري ملرحلة الدراسة وعالقته ابملدرس واملدرسة.

دحظ :ارتباي مشاعر الكبري ب حًر الدراسة واملدرس واملدرسة.

احلل :توفري ألفة للمكان واملوقف التعليمي مع الدارس الكبري.

 تق ــل عملي ــة التع ــاون ب الطالب الكب ــار يف ب ــداي ــة العملي ــة التعليمي ــة نظراً دختالف الظروف الوةيفي ــة
وادجتماعية وادقتصادية بينهم.

دحظ :عملية التعاون ب الطالب يف البداية ضعيفة.
احلل :هو أن يتدخل املعلم إلذابة اجلليد ويشًعهم على التعاون معاً يف اجتاه تسهيل عملية التعلم.

 اخلوف م الرؤسـ ـ ـ ـ ــاء أو احلديث ع ةروف العمل حىت د يؤثر ذلك على عالقاته ووضـ ـ ـ ـ ــعه الوةيفي أو
ادجتماعي.
دحظ :عدم الت دث ع ةروف العمل.
احلل :تشًيع املبادري منهم وإجياد جو م الت فيز وادحرتام.
 اهلروب م املشـ ـ ـ ـ ــاركة يف العملية التعليمية بفاعلية مثل :التقدمي والعرض ومواجهة اآلخري خوفاً م عرض
أفكار حمافظة أو تقليدية أو غري مقبولة تض ـ ـ ـ ــعه يف مواجهة مع اآلخري أو عدم الثقة يف قدراته على مواجهة

اآلخري .
دحظ :ضعف التفاعل مع العملية التعليمية كالتقدمي والعرض.
احلل :تعزيز الثقة ابلنفس ابدعرتاف ابإلجناز وادحتفاء به مهما كان قليالً.
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 مادة علمية :ماذا يريد الكبارأن يعرفوا؟ (اليوم – 2الجلسة :)1

إرشادات:
 اقرأ هذه اتسئلة ولتك إجاابهتا واض ة أمام الطالب.
 يتوقع الطالب أن يتم اإلجابة ع اتسئلة اتوىل يف اتسابيع اتوىل.

 إجاابت املعلم على اتسئلة التالية :معرفية وتطبيقية وسلوكية حسب مناسبتها للموقف التعليمي.
5

يريدون معرفة :اتهداف والغا ت؟

1
1-1

ملاذا حضروا؟

1-5

ما األهداف الرئيسة يف هذه املرحلة؟

2-1

ما مستوى تعليمهم؟

2-5

ما االختبارات املستخدمة لتقييم جناا الطالب؟

3-1

ما خرباهتم وثقافتهم؟

3-5

4-1

ما مكانتهم االجتماعية؟

هل س وف تكون هناك اختبارات يف هناية الفص ل
الدراس ؟

2

يريدون أن يعرفوا :م هم زمالؤهم اآلخرون؟

6

يريدون معرفة :مدى تقبل اآلخري هلم؟

1-6

كيف مكن إزالة املخاوف والقلق لديهم؟

2-6

كيف يتأكدون من تقبل ا خرين هلم؟

3-6

هل مكن أن يصبحوا جزءاً ال يتجزأ من اجلماعة؟

1-3

ماذا يتو منهم أن يفعلوا أثناء الربانمج؟

1-7

يبحاون الشعور بقيمة التعليم ابلنسبة هلم.

2-3

هل املطلوب أن يكونوا مستمعني فقط؟

2-7

كيف يتأكدون من أن مكاهنم هو املناسب يف هذا التعليم؟

3-3

هل ينتظر منهم املشاركة ،وكيف يتم ذل ؟

3-7

كيف مكنهم االس تف ادة من التعليم يف حي اهتم

4-3

هل تكون املشاركة اختيارية أم إجبارية؟

4

1-2
2-2
3-2
3

يريدون أن يعرفوا :مستوى التعليم وحمتواه؟
هل سيكون احملتوى مناسباً؟
هل سيكون املستوى مناسباً؟
كم سيستغرج من الو ت؟

7

يريدون أن يعرفوا :ماذا يتوقع منهم؟

يريدون معرفة :مدى أمهية التعليم هلم ومكاهنم فيه؟

ووظائفهم؟

يريدون أن يعرفوا :ريقة املعلم معهم؟

-

-

1-4

كيف سيقوم املعلم إبدارة العملية التعليمية؟

-

-

2-4

هل سيكون املعلم متشدداً؟
ما اخلربة واملعرفة ال مكنه أن يقدمها؟

-

-

-

-

3-4
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 مادة علمية :قوانين التعلم الستة (اليوم – 2الجلسة :)2

م
1

القانون

قانون ادستعداد
للتعلم

2

قانون املمارسة

3

قانون التأثري

 أن تكون اتهداف واض ة.

أهم الطرق

 املاد املتميز تساعد حتفيز املتعلم حىت ولو بدؤوا بدون اهتمام.
 تطبيق ما تعلمه.
 تكرار ما تعلمه.
 التعليم متعة وهبًة.
 الصرب على أقاي املتعلم .
 د يقلل أو يستهزئ م خرباهتم.
 يشًع املتعلم ابستمرار.
 يرتك مشاعر يبة لديهم.

4

قانون ادنطباع
اتويل

 املعلم الواثق م نفسه يعطي انطباعاً جيداً م أول حلظة.
 املعلم ميتلك خربات مناسبة.
 ممارس التعليم ملرات عديد .
 متمك م التعليم.
 ينعكس أثره على العملية التعليمية.
يستخدم املعلم:
 الفيديو.
 اتنشطة التفاعلية.

5

قانون الرتكيز

6

قانون اتحدث

 عروض احلاسب اآليل املشوقة.
 اللوحات والسبورات.
 التدريب العملي.
 لعب اتدوار.
 يعمل ملخصاً تهم اتفكار.

 يذكر ابستمرار اهلدف م التعليم.
 يعيد مجيع املعلومات الس حيتاج املتعلمون لتذكرها.
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 مادة علمية :ما يحبه وما ال يحبه املتعلمون الكبار(اليوم – 2الجلسة :)2
نوع

النمط

ما حيبه

املتعلمون الكبار

ما ال حيبه

املتعلمون الكبار

 املكوث و تالً ويالً دون عمل أ ش ء.
 حيبون العمل والتجربة.
 يس تمتعون ابأللع اب التعليمي ة والتطبيق ات  العمل املنفرد دون مشاركة ا خرين.
النشطاء
العلمية.
 االعتماد على النظر ت.
 حيبون احلركة والنشاط واالستغراج يف العمل  .االستماع الطويل اململ إىل ا خرين.
 إاتحة الو ت هلم للتفكري واملالحظة والنظر  .أن جتربهم على االندفاع حنو ممارس ة أحد األنش طة
 حيبون مش اه دة ا خرين ،لكن م ع دم وأال يتاا هلم الو ت للتدبر والتفكري.
 اجلداول الدراس ية املكتظة ابألنش طة ابإلض افة إىل
املتأملون االختالط هبم واالنعزال عنهم.
وجود ما حيول دون متتعهم ابخلص وص ية وعدم إاتحة
 يريدون أن يتاا هلم الو ت.
الو ت الكايف هلم لالستعداد واإلعداد.
 معرفة أ املواض ال يتالءم فيها ش ء ما  العبث أو املزاا غري املنطق الذ ال أساس له.
م كل األفكار واملفاهيم املطروحة.
 إضاعة الو ت.
 لديهم ول ابملنطق وحتليل األش ياء إىل أبعد  عدم القدرة على توجيه األسئلة.
النظريون
من احلد الطبيع والصحيح.
 أن يكونوا موض ش .
 يستخدمون املفاهيم التجريدية.
 التخطيط السليم والوضوا.

 عدم وجود جدول دراس تعليم و طيط سليم.

 أن يه دف التعليم إىل ح ل املش كالت  كل ما هو نظر ويبعث على التأمل والتفكر.
العملية.
 التعليم الذ به إحياءات كارية للغاية تش ري إىل املاض
 أن تكون ك ل من اهج التعليم وثيق ة الص ل ة أو املستقبل ويتجنب الرتكيز على احلاضر.
العمليون
ابلعامل اخلارج احلقيق .
 أن يكون تعليم اً مكن تطبيق من اهج ه على
الوا احليايت املختلف.
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 مادة علمية :أنماط مقياس هيرمن (اليوم – 2الجلسة :)2
 -1النمط  :Aاملوضوعيون:

عندما يوجد لدى املعلم أحد أصـ ـ ـ اب هذا النمط فهنه يتوجب عليه ادنتباه إىل كل تفاص ـ ــيل الدرس .ويفض ـ ــل أن

يزود الدرس ببعض املعلومات الس تدعم الفكر املطروحة يف الدرس .وجيب ادنتباه إىل ضـ ـ ـ ـ ــرور أن يكون الدرس
متسلسالً دون أي جتاوز تي فكر ؛ تن هذا يؤدي إىل التشويش وعدم القدر على الرتكيز لديهم.

كما ميك للمعلم ادستعانة هبؤدء الطالب يف عملية الت ضري واإلعداد للدرس حيث ميك أن يطلب منهم الب ث
ع بعض الدراسات اخلاصة يف الدرس أو حىت كتابة حبث ع موضوع الدرس.

 -2النمط  :Bالتنفيذيون:

يفضـ ـ ــل أص ـ ـ ـ اب هذا النمط مشـ ـ ــاهد املعلومات تنفذ بددً م قراءهتا؛ لذلك يتوجب على املعلم حتضـ ـ ــري الدرس
بش ـ ــكل عملي قدر اإلمكان .كما أنه ميك ادعتماد على الطالب م هذا النمط يف حتض ـ ــري التًارب أو التطبيقات

الس ستستعمل دحقاً يف الدرس وهو ما يسهل على املعلم عملية الت ضري.
 -3النمط  :Cاملشاعريون:

د يتطلب أص ـ اب هذا النمط الكثري م املعلم فما يؤثر فيهم هو تغيري التعابري الصــوتية ب احل واآلخر كما أن

أي مشــاعر إجيابية ميك أن تســاعدهم على الفهم .فعلى ســبيل املثال :ميك لنظر ملؤها احلماس أن تشــًع الطالب

على فهم الدرس وتركيزه.

 -4النمط  :Dاإلبداعيون:

حيتــاج أص ـ ـ ـ ـ ـ ــاب هــذا النمط إىل الكثري م الت ضـ ـ ـ ـ ــري م املعلم .حيــث ينبغي على املعلم مراجعــة آخر اتحبــاث

والتطورات فيما خيص كل فقر م املنهاج .كما ميك للمعلم أن يطلب م الطالب مسـ ـ ـ ـ ــاعدته يف إعداد التًارب

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

على ض ــوء النش ــر العلمية ( )2-8جند أن أخذ أقاي ش ــخص ــيات الطالب بع ادعتبار م قبل املعلم أثناء الت ض ــري وأثناء الدرس
أمر مهم جداً حيث إنه ســيســاعد على رفع نســبة الت صــيل العلمي لدى الطالب كل حســب قط شــخصــيته كما أن توقعات املعلم
جتاه الطالب جيب أن تكون خمتلفة فبعض الطالب يركز على فهم املعلومة دون حفظها والعكس ابلعكس .واجلدير ابإلش ــار أن كل
شخص يكون لديه النواحي اتربع املذكور ولك مع تركيز قط على بقية اتقاي اتخرى.
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 مادة علمية :خطوات التعامل مد املتعلمين (اليوم – 2الجلسة :)2

اخلطوات
أشعر اآلخري
أبمهيتهم

أنشئ انطباعاً
أولياً جيداً
لدى اآلخري
كون

صداقة سريعة
انتق

الكلمات
اجليد
اجذب اآلخري حنو وجهة نظرك
امدح اآلخري

وأث عليهم

ريقة الوصول


القناعة أبن اآلخري مهمون.



اإلصغاء هلم.



ادهتمام هبم وإبالغهم بذلك.



احلماس بقول وفعل.



البدء بكلمة أساسها املود وك إجيابياً وبشوشاً.
حيكم اآلخرون عليك م خالل آرائك.



يتقبلك الطرف اآلخر حسب تقييمك لنفسك.



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.





اسأل أسئلة بسيطة وواض ة.



دع املشارك يت دث ع نفسه.



د تستخدم كلمة أان أو أنت.



حتدث ع نفسك عندما يدعوك املقابل.



أصه واستمع بشكل جيد.



د تتسرع بقول كلمة د.



افهم كل النقاي فستًد ما تتفق معه عليها.



ك هادائً ود تنفعل وتذكر املرح بوقته.



امدح بصدق وبدون مداهنة أو لق.



امدح ود ترتدد وبوضوح.



امدح الطالب يف الفصل فرداً فرداً ولك حبق.
دحه وتطلع إىل عينيه.



انظر إىل م

انتقد ولك




عليك بنقد الشخص سراً أو ما ابل أقوام؟
قل الكلمة الطيبة وتلمس أثرها.

بدون حرج



انقد العمل وليس صانع العمل.



قدم حلودً.
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 مادة إثرائية :االستماع الجيد (اليوم – 2الجلسة :)2
الوصايا العشر التي وضعها اخلرباء لالستماع اجليد:

 .1توقف ع الكالم.
 .2اجعل املت دث يشعر ابدرتياح.
 .3اجعل املت دث حيس أنك تريد اإلصغاء.
 .4ختلص مما يشتت ادنتباه.
 .5تعا ف مع املت دث.
 .6ك صبوراً.
 .7حافظ على مزاجك.
 .8د تتوقف عند النقاي الس تثري اجلدل أو ادنتقاد.
 .9اسأل بعض اتسئلة يف هناية احلديث.
.10توقف ع الكالم مر أخرى.
تطبيقات عملية لالستماع اجليد:

 .1استمع مل حيدثك حىت تفهمه.
 .2د جتهز الرد يف نفسك وأنت تستمع له.
 .3اجته جبسمك ونظرك مل يت دث لك.
 .4ب للمت دث أنك تستمع أبن تقول :نعم ...ص يح أو هتمهم أو تومئ برأسك.
 .5د تقا ع أبداً ولو ال احلديث! واستمع حىت النهاية.
 .6بعد أن ينتهي املتكلم م حديثه خلص كالمه بقولك :أنت تقص ــد كذا وكذا ....صـ ـ يح؟ فهن أجاب بنعم فت دث أنت وإن أجاب
بال فاسأله أن يوضح أكثر.
 .7د تفس ـ ـ ــر كالم املت دث م وجهة نظرك أنت بل حاول أن تتقمص ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــيته وأن تنظر إىل اتمور م منظوره هو د أنت وإن
بقت هذه النصي ة فستًد أنك سريع التفاهم مع الغري.
 .8حاول أن تتوافق مع حالة املت دث النفسية فهن كان غاضباً فال تطلب منه أن يهدئ م روعه بل ك جاداً واستمع له بكل هدوء
وإن وجدت إنسان حزيناً فاسأله ما حيزنه مث استمع له تنه يريد احلديث مل سيستمع له.

 .9عندما يتكلم أحدان ع مشكلة أو أحزان فهنه يعرب ع مشاعر لذلك عليك أن تلخص كالمه وتعكسها على شكل مشاعر حيس هبا
هو.
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 مادة علمية :رق التدريس (اليوم – 3الجلسة :)1

أودً :الفرق ب اسرتاتيًية التدريب و رق التدريس وأساليب التدريس:

 .1إن ادسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيًية هي اتمشل واتوس ـ ـ ـ ـ ــع وإن الطريقة جزء م ادسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيًية فقد تقوم
ادسرتاتيًية على أكثر م

ريقة تدريس واتسلوب وسيلة م وسائل الطريقة أو جزء منها.

 .2تتض ـ ـ ـ ـ ــم ادسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيًية اتهداف والطرائق والتقنيات واإلجراءات الس يقوم هبا املدرس
لت قيق أهداف تعليمية حمدد بينما الطريقة كيفيات وإجراءات يتبعها أو يس ـ ـ ـ ـ ــلكها املدرس
لت قيق أهداف الدرس.
 .3أسلوب التدريس جزء م الطريقة وميك أن يكون لكل خطو م خطوات ريقة التدريس
أكثر م أسلوب يتباي فيه املدرسون.
ثنياً :كيف خيتار املعلم رق التدريس؟

تت كم يف هذا ادختيار عد عوامل منها:
 .1مستوى املتعلم واستعداداهتم الذاتية.
 .2الوسائل املتوفر داخل املدرسة.
 .3عدم كفاية الزم املدرسي املخصص لل صص.
 .4اد الع املستمر للمعلم على رائق التدريس.
 .5خرب املعلم يف تطبيق رق التدريس.
 .6عدد املتعلم داخل الفصل( .منقول بتصرف).
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 مادة إثرائية :رق التدريس (اليوم – 3الجلسة :)1
املعيار أو اهلدف

إاثرة االهتمام والتفكري

األسلوب املستخدم

العصف الذهين ،املنا شات ،ورش العمل

االستفادة من اخلربات السابقة

املنا شات ،العصف الذهين

تنمية درات التفكري املنطق

العصف الذهين ،دراسة احلالة

الرتكيز على املادة التعليمية

احملاضرة التفاعلية  +التطبيقات

إتقان مهارة

املساعدات

حماضرة مث بيان عمل مث تطبيق عمل  ،ورش عمل
دراسة احلالة ومتايل األدوار

تنمية فهم الذات
تقدمي التدري جملموعة كبرية من الطالب

احملاضرة

عدم توفر مدربني مؤهلني

احملاضرة
املنا شة احلرة ،متايل األدوار

تغيري القناعات
تلبية احتياجات املشاركني

...

حسب نوع الربانمج التعليم  /التدري

...

أساليب التدريس
احملاضرة

حسب أهداف التدريس

أهداف التدريس

املنا شة
دراسة احلالة
العصف الذهين
ورش العمل

 معلومات

متايل األدوار

 اجتاهات

التطبيق العمل

 مهارات

البيان العمل
سلة الربيد
القراءات املوجهة
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 مادة علمية :ريقة املناقشة (اليوم – 3الجلسة :)1
االحتماالت املمكنة لألسئلة

ادحتمادت
سهل

متعلق مبوضوع التدريس
 نفس اجللسة :أجب ابختصار. سبق احلديث عنه :يف وقت ادسرتاحة. -سيأيت احلديث عنه :قل له :سيأيت احلديث عنه.

استخدم ادسرتاتيًية التالية:

صعب

أجب ابختصار شديد
استخدم ادسرتاتيًية التالية:

 قم إبعاد السؤال.

 قم إبعاد السؤال.

 فكر ابإلجابة جيداً.
 تكلم ابلعموميات.

 فكر ابإلجابة جيداً.
 اذكر ل ـ ــه أن املوض ـ ـ ـ ـ ــوع خ ـ ــارج

 أجب إجاابت خمتصر .
 عزز النقاي اإلجيابية ابلسؤال.
 اذكر أن املوضوع حيتاج إىل وقت أ ول.


د تعرف إجابته

خارج موضوع التدريس

الربانم أو الـ ــدرس وإن كنـ ــت
لك اإلجابة قل له سيكون ذلك
يف وقت ادسرتاحة.

قل :أكتف هبذا القدر ولعلنا نتوسع فيه مستقبالً.
قل :هللا أعلم وسأحبث ع إجابته

قل :هللا أعلم

وقت األسئلة:

 إذا كان العدد كبرياً واملاد حتتاج إىل شــرح وتوضــيح فيفضــل أن تكون فرت اتســئلة بعد ادنتهاء م
شرح املوضوع على أد تزيد مد اتسئلة ع  15-10دقيقة لل صة الواحد .
 إذا كان العدد قليالً واملاد مناس ـ ــبة للوقت فيفض ـ ــل بعد ادتفاق معهم إلغاء الوقت احملدد لألس ـ ــئلة
وادستعاضة عنه ابتسئلة التفاعلية املباشر .
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 مادة إثرائية :الوسائل التعليمية (اليوم – 3الجلسة :)2
إرشادات عامة يف استخدام الوسائل التعليمية:

 حدد اتهداف الس تريد الوصول إليها م خالل كل وسيلة تقوم ابستخدامها.
 احرص على اختيار الوسيلة املناسبة للموضوع أو الفكر املراد توضي ها.
 قم ابختيار الوسيلة املناسبة ملستوى أعمار املشارك وخرباهتم واهتماماهتم.
 احرص على اختيار الوسيلة املناسبة للوقت املتاح واملكان املتاح.
 احرص على استخدام الوسيلة الس حتس استخدامها وتتق توةيفها لصاحل العملية التعليمية.
 قم بز ر قاعة التدريس والتعرف إىل الوس ــيلة التعليمية و بيعة املس ــاعدات يف بعض الوس ــائل كمواقع مفاتيح الكهرابء والتوص ــيالت
الكهرابئية وتوصيالت احلاسب اآليل واإلضاء وكيفية الت كم هبا.
 جتنب أن حيًب جهاز العرض رؤية املشارك للشاشة.
 جتنب املرور أمام جهاز العرض أو شاشة العرض حتًب الرؤية ع املشارك .
 كلما كان سطح الشاشة غري دمع كانت الرؤية أكثر وضوحاً.

 احرص على أن تكون الصور واض ة على شاشة العرض غري معوجة ود انقصة.
 إذا اســتخدمت مشــغالً صــوتياً فاحرص على أن يكون الصــوت واض ـ اً غري مشــوش وبقدر حاجة املشــارك

فال هو منخفض دون

احلاجة ود مرتفع فوق احلاجة.

 حيس أن تشغل صور العرض مساحة الشاشة ابلكامل ينبغي أن يرى املشاركون كل ما يتم عرضه بسهولة؛ لذا يست س أن يكون
أسفل شاشة العرض بعيداً ع اترض مبقدار  105سم وأن يكون أعلى شاشة العرض أعلى م رؤوس املشارك بنسبة  %95على

اتقل م ارتفاع مقاعدهم.

 تذكر قاعد ( )6×2دختيار حًم الشاشة املناسب وهو:
 املسافة م الشاشة إىل الصف اتول م املقاعد حيس أن تساوي ضعف عرض الشاشة.
 املسافة م الشاشة إىل الصف اتخري م املقاعد حيس أن تساوي ستة أضعاف عرض الشاشة.
 لتسهيل العرض ولرؤية أفضل ميكنك أحياانً أن جتعل اتفراد جيلسون على شكل حرف نصف دائر تقريباً مع مواجهة املركز للشاشة.
 جيب ف ص الشاشة وجهاز العرض وجتربتهما قبل بدء التدريب والصيانة البسيطة إذا تطلب اتمر.

 احرص على عرض ما تود عرضه م صور أو شرائح كتابية أو رسومات أو مقا ع مرئية ...إخل وتتأكد م جاهزيتها وبرتتيب مناسب
مع املاد .
 قم بتنظيف عدسات جهاز العرض.
 احرص على أن يكون لديك جهاز تقليب الشرائح (رميوت) وجتنب إعطاء اتوامر تحد اتشخاص أثناء العرض لتقليب الشرائح.
 حاول أن د تضيء جهاز العرض إد عندما حتتاجه لتقدمي ما تعرضه أو إلثر ادنتباه.
 يست

إ فاء جهاز العرض أثناء ادنتهاء م عرض الشرائح أو إيقافه أثناء النشاي.
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قواعد استخدام الوسائل التعليمية:

 .1قبل استخدام الوسيلة:

 حتديد الوسيلة املناسبة.
 التأكد م توافرها.

 التأكد م إمكانية احلصول عليها.
 جتهيز متطلبات تشغيل الوسيلة.
 هتيئة مكان عرض الوسيلة.
 جتريب الوسيلة.

 إعداد اتنشطة اخلاصة ابستخدام الوسيلة.
 .2عند استخدام الوسيلة:

 التمهيد دستخدام الوسيلة.

 استخدام الوسيلة يف التوقيت املناسب واملكان املناسب.
 عرض الوسيلة أبسلوب مشوق ومثري.

 التأكد م رؤية مجيع املتعلم للوسيلة والتفاعل معها خالل عرضها.
 إاتحة الفرصة ملشاركة بعض املتعلم يف استخدام الوسيلة.
 تشًيع النقاش حول اتفكار الس تضمنتها الوسيلة.
 عدم ازدحام الدرس بعدد كبري م الوسائل.

 اإلجابة ع أية استفسارات ضرورية للمتعلم حول الوسيلة.
 .3بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة:

 تقومي الوسيلة :للتعرف إىل فعاليتها أو عدم فعاليتها يف حتقيق اهلدف منها.
 صيانة الوسيلة :أي إصالح ما قد حيدث هلا م أعطال واستبدال ما قد يتلف منها.
 حفظ الوسيلة :أي ختزينها يف مكان مناسب حيافظ عليها حل

لبها أو استخدامها يف مرات قادمة.
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قائمة املراجع

 الدليل التنظيم لتعليم الكبار-اإلصدار األول للعام الدراس 1439-1438ه .
 الربانمج التدري العريب حملو أمية الكبار -منظمة األمم املتحدة للرتبية والاقافة والعلوم1999،م.
 التعلم يف مراحل العمر املتأخرة "التعليم املستمر" ،بيرت جارفي 2003،م.
 التعليم للكبار ،جيين روجز2007،م.
 مهارات تعليم الكبار ،د .حممد عبد الغين هالل2011-2010،م.
 تعليم الكبار طيط براجمه وتدري مهاراته ،د .رشد

عيمه1999،م.

 مدخل إىل تعليم الكبار ،د .عبد الرمحن بن سعد احلميد 1412،ه 1992-م.
 حقيبة تدريبية :تدريب املدربني  -يادة عمليات التدريب ،-يوسف بن فهد الفليج1438،ه 2017-م
 حقيبة تدريبية :احلقيبة التدريبية ملعلم الكبار ،اإلدارة العامة لتعليم الكبار1432،ه 2011-م.
 حقيبة تدريبية تعليم الكبار مهارات وأساليب ،د .محد بن عبد العزيز الصباغ.
 التعليم والتدريب ،د .رفعت عبد احلميد الشام 1427،ه 2006-م.
 333 تقنية للتدريب واإللقاء املؤثر ،د .عل احلماد 1420،ه 1999-م.
 نظام تعليم الكبار والالئحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار يف اململكة العربية السعودية.
 العادات السب للناس األكار فعالية ،ستيفن كويف2015 ،م.
http://www.fao.org/wairdocs/af196a/af196a02.htm 
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