
 
  ـ) : التقنیات التربویة ( قواعد ومعاییر اختیار الوسائل التعلیمیة    

م��ن االم��ور الض��روریة الت��ي یج��ب ان یعرفھ��ا المعل��م ھ��ي اختی��ار الوس��یلة                
التعلیمیة ، ویقترن اختیار الوسیلة بنوع الھدف او األھداف المطلوب الوصول الیھا ، 

نشطة التعلیمیة التي یمارسھا المعلم لتحقیق ھذه األھداف ، كما یعتمد وكذلك انواع األ
االختیار على حاجات التالمیذ واسلوبھم في التعلیم وعلى مدى اس�تجابتھم لھ�ذا الن�وع    
من الوسائل ، ویعتمد اإلختیار ایضًا عل�ى اإلمكان�ات المادی�ة المتاح�ة والوق�ت ال�الزم       

لة التعلیمی��ة الجی��دة ھ��و مرھ��ون بت��وافر الب��دائل  م��ن الوس��یلة ، واختی��ار المعل��م الوس��ی 
  .المتاحة بما یمكنھ من استثمار الوقت باحسن صورة 

  ـ: ومن الشروط الواجب توافرھا في الوسیلة التعلیمیة المختارة ھو مایأتي        
أ ـ ان تكون مجسدة للمنھج الدراسي وتحق�ق الھ�دف من�ھ ، وتثی�ر عوام�ل التش�ویق            

  .التالمیذ ، وكذلك الرغبة في البحث واإلستقصاء  واإلھتمام لدى
ب ـ ان تتصف بالدقة العلمیة والبساطة وبصدق المعلوم�ات الت�ي تق�دمھا وتطابقھ�ا         

  .مع الواقع وابتعادھا عن التعقید الذي یشتت انتباه التالمیذ 
ع�ن  ج ـ ان تساعد التالمیذ على اكتشاف خبرات جدیدة یربطونھا بخبراتھم السابقة     

  .الموضوع الدراسي ومناسبة لمستوى التالمیذ العقلي 
د ـ ان یتناس��ب حجمھ��ا اوالمف��ردات المكتوب�ة علیھ��ا م��ع ع��دد التالمی��ذ ف��ي الص��ف         

  الواحد، فحجم الوسیلة المستخدمة مع عدد قلیل من التالمیذأكثرفائدًة
ومراعاة تسلسل  ھـ ـ ان یتوفر في الوسیلة الجمال الفني واإلبداعیة مع متانة الصنع   

  .العناصر واإلنسجام باأللوان، بحیث التطغىعلى الھدف منھا
و ـ ان تكون رخیصة التكالیف وتوفر الوق�ت والجھ�د ، فأفض�ل الوس�ائل ھ�ي أقلھ�ا           

  .كلفة ومدة عرضھا مناسبة وتتیح المناقشة بعد العرض 
ض�افة والح�ذف   ز ـ ان تتص�ف بالمرون�ة ، بح�ث تت�یح للمعل�م امكانی�ة التع�دیل واإل            

  .حسبما یقتضیھ الموقف التعلیمي 
ح ـ ان تشترك اكثر من حاسة واحدة ، وتساعد التالمیذ على التعلم بإث�ارة تفكی�رھم       

  .، وتنمي میولھم وقدراتھم وقابلیاتھم 
ط ـ ان تواك��ب التط��ور العلم��ي والتقن��ي ف��ي المجتم��ع ، ویفض��ل ان تك��ون موادھ��ا        

  .یئة المحلیة األولیة مما یتوافر في الب
ي ـ ان یت��وافر عنص��ر األم��ان فیھ��ا بحی��ث التس��بب أي ض��رر للتالمی��ذ ، فع��رض         

  .صورة لثعبان افضل من عرضھ حیًا امامھم 
      
  ـ  : ـ التعلیم المصغر  ٢

  ـ: ھو اسلوب تقني حدیث یستخدم في مجاالت عدیدة منھا                          
ب ـ تدریب . سین والمدربین والفنیین قبل واثناء الخدمة أ ـ تدریب المعلمین والمدر   

  . ج ـ تدریب مدرسي الجامعات .  المشرفین اإلختصاصیین 
ھـ ـ یستخدم كاسلوب من اسالیب التدریس في مجال  . د ـ اعداد الدروس النموذجیة    

  ).التطبیقات التدریسیة ( التربیة العملیة 
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ن والمدرسین بالمعلومات حول ادائھم بع�د ال�درس   ویزود ھذا االسلوب المعلمی        
مم�ا یس�اعد ف�ي نم�وھم المھن�ي ، وق�د ك�ان الباع�ث إلس�تخدام التعل�یم المص�غر ھ�و ان             
الطریقة التقلیدیة في اعداد المعل�م وتدریب�ھ ل�م تع�د مالئم�ة وھ�ي قاص�رة ع�ن اكس�اب          

ی�ة كامل�ة الع�دد    المعلم المھارات المطلوبة اثناء تدریبھ على التعلیم في ص�فوف اعتیاد 
من التالمیذ وضمن وقت الدرس االعتیادي ومواجھة مواقف تعلیمیة متعددة الجوانب 
، فھ��و مطال��ب بمراع��اة الف��روق الفردی��ة ب��ین التالمی��ذ واث��ارة الدافعی��ة ل��دیھم وتوجی��ھ  
المناقش��ة واس��تخدام الوس��ائل التعلیمی��ة وتق��ویم ال��درس ، اض��افة ال��ى جھ��ده ف��ي حف��ظ    

ومواجھ�ة المواق�ف الطارئ�ة مم�ا ی�ؤدي ال�ى التش�تت والتص�رف         النظام داخل الصف 
دون اتق��ان للموق��ف ، ل��ذلك ف��التعلیم المص��غر یس��یر ب��المعلم خط��وة فخط��وة بع��د ان       

  . یستوعب كل عنصر وكل جزء من العملیة التعلیمیة ویصبح قادرًا علیھا 
ط وتح�دد  وفي التعلیم المصغر یحلل او یجزء الموقف التعلیمي الى عناص�ر ابس�        

المھارات الالزمة لھا ومن ثم التدریب على كل منھا بشكل مستقل ، ویب�ذل المت�درب   
جھ�وده إلتقانھ�ا واعتمادھ�ا كج��زء م�ن س�لوكھ خ�الل ممارس��ة التعل�یم ف�ي المس��تقبل ،         
وبذلك فالتعلیم المصغر یعبر ع�ن النظ�رة الحدیث�ة للمعل�م الت�ي ت�رى ان�ھ ل�م یع�د ن�اقًال           

لومات والمدرب عل�ى الحف�ظ والتلق�ین ، ویوض�ح ان الت�دریس      للمعرفة والمرّجع للمع
یمكن تحلیلھ الى مھارات كما یمكن تطویره الى حد كبیر ، وللممارسة دور كبی�ر ف�ي   

  .تزوید المعلم بالخبرات المتعددة المتضمنة في التدریس 
  ـ  : اسس التعلیم المصغر       

  ـ: صغر على األسس اآلتیة یقوم التعلیم الم                             
  . فقط )  ١٠ــ  ٥( أ ـ اإلكتفاء بالتدریس لعدد قلیل من الطلبة    
.                                                                                                            دقیقة )  ١٠ــ  ٥( ب ـ تكون مدة التعلیم قصیرة التزید عن    
  . ج ـ اإلكتفاء بالتدریب على احدى المھارات المأخوذة من عناصر التدریب    
د ـ تسجیل الدرس على شریط تلفزیوني لكي یمك�ن مش�اھدتھ م�رة اخ�رى ومناقش�ة          

  .مختلف جوانبھ 
ھـ ـ في ضوء المناقشة او التق�ویم یع�اد ال�درس نفس�ھ بحی�ث یح�اول المطب�ق تالف�ي             

  .نقاط الضعف في األداء 
و ـ تكرر العملیة اكثر من م�رة حت�ى یتحس�ن اس�لوب المطب�ق ف�ي الت�دریس او ف�ي             

  .التدریب والى الدرجة المطلوبة 
ظ�ة المطب�ق اثن�اء    ز ـ یقوم االس�تاذ المش�رف م�ع مجموع�ة الطلب�ة المطبق�ین بمالح          

  قیامھ بالتدریس لھذه المدة مستخدمین في ذلك استمارات خاصة 
لیع�رف  ) الفی�دیو  ( للتقویم كما یتم التقویم ذاتیًا بأن یقوم المطبق باع�ادة الش�ریط          

  .         نواحي القوة والضعف في ادائھ 
  ـ: خطوات التعلیم المصغر      

  ـ : اما خطوات التعلیم المصغر فھي                                     
أ ـ تحدی�د المھ�ارة المطل�وب الت�دریب علیھ�ا ویب�دأ الطال�ب المطب�ق بالتحض�یر لھ�ا                

  ویمكن ان یكون محتوى الدرس المصغر  ( ویخطط الدرس بعنایة 
  ) .مفھومًا واحدًا او مھارًة تعلیمیةً واحدةً        
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تالمی�ذ  ) ١٠ـ�ـ   ٥( غیرة م�ن التالمی�ذ تتك�ون م�ن    ب ـ ُیدّرس المتدرب مجموعة ص�      
  ویمكن ان یكونوا تالمیذ حقیقیین او مجموعة من زمالء المتدرب،

ویش��اھد م��ن ل��دن المش��رف باس��تخدام نم��وذج خ��اص للتق��ویم ویمك��ن ان یس��جل          
  الدرس صوتیًا او التسجیل الصوتي المرئي ، وتستغرق مدتھ من

  .دقائق )  ١٠ــ  ٥(         
ج ـ یتلق�ى المت�درب التغذی�ة الراجع�ة بع�د الت�دریب وذل�ك باع�ادة الش�ریط الص�وتي               

  المرئي او الصوتي ومناقشة المشرف لھ ، ویمكن ان یشترك   
زمالء المتدرب ف�ي عملی�ة النق�د والتق�ویم ، وق�د ی�تم التق�ویم م�ن ل�دن المت�درب                   

  .دقیقة )  ١٥ ــ ١٠( ایضًا باعادة الشریط وتكون ھذه المدة بین 
د ـ اعادة التخطیط حیث یعی�د المت�درب تخط�یط درس�ھ ف�ي ض�وء التغذی�ة الراجع�ة             

  .دقیقة )١٥ــ  ١٠( المستلمة خالل جلسة النقد وتستغرق المدة بین
ھ�ـ ـ اع��ادة الت�دریس م��ن ل��دن المت��درب وللمحت��وى نفس�ھ ال��ى مجموع��ة ثانی��ة م��ن           

  ضوء اعادة التخطیط ، التالمیذ مماثلة بالعدد والمستوى ، وفي 
  .یسجل الدرس صوتیًا او صوتیًا بصریًا        

  .و ـ اعادة التغذیة الراجعة للمرة الثانیة وھكذا    
  ـ: مزایا التعلیم المصغر           

أ ـ یت�یح للمت��درب ان یواج�ھ ذات��ھ ویتع�رف عل��ى نق�اط الق��وة والض�عف ف��ي أدائ��ھ             
  .مباشرة دون وسیط 

متدرب في موقف اقل تعقی�دًا م�ن الص�ف االعتی�ادي كم�ا ان�ھ الیواج�ھ        ب ـ یجعل ال    
  . بالعملیة التعلیمیة دفعة واحدة 

ج ـ یتیح الفرصة للتركیز على مھارة واحدة من المھارات التعلیمیة والتعرف على     
  .عناصرھا ومن ثم على ادائھا بشكل مخطط لھ یضمن اتقانھا 

ب لمرات عدیدة وتحت اشراف مباش�ر م�ن االس�تاذ    د ـ یسمح للمتدرب اعادة التدری    
  .المشرف 

ھـ ـ االس�تعانة بالوس�ائل واالجھ�زة تجع�ل م�ن الممك�ن التركی�ز عل�ى بع�ض النق�اط               
  ومناقشتھا بایقاف التسجیل عند تلك النقطة او غیرھا كما یمكن 

  . مشاھدة التسجیل في أي وقت وتقدیم التغذیة الراجعة عادةً         
تیح فرصة تعلم العمل على مجموعات ومالحظة قیم�ة التغذی�ة الراجع�ة والنق�د     وـ ی   

  من الزمالء ویصبح المتدربون اكثرواقعیة في نظرتھم الىالتعلیم
  ـ: نواحي القصور في التعلیم المصغر         

بالمتدرب الى اغفال المھارات األخرى أ ـ التركیز على مھارة واحدة فقط قد یؤدي    
  او تأدیتھا ولكن لیس بنفس الفعالیة المطلوبة مما یؤثر على 

  .الموقف التعلیمي       
ب ـ صعوبة الحصول على مجموعة التالمیذ ویتم التدریب علیھم واع�ادة الت�دریب       

.  
  .ج ـ قد یسبب تقدیم المتدرب للدرس امام زمالئھ حرجًا لھ    
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مواجھة المتدرب للكامیرا تثیر لدیھ بعض المخاوف ومن ثم االرتباك مما یؤثر  د ـ    
  .على اداءه بشكل سلبي 

ھـ ـ یركز المشرف عل�ى بع�ض المھ�ارات او یخف�ي التص�ویر بع�ض المثی�رات او            
  .انشطة معینة التي تؤثر على سیر الدرس 

  .و ـ یستغرق وقتًا طویًال إلتمام عملیة التعلیم    
  ـ: اإلعتبارات الواجب مراعاتھا في التعلیم المصغر        

  ـ : لكي یكون التعلیم المصغر مجدیاً  ھنالك جملة اعتبارات یجب مراعاتھا ھي        
  .أ ـ تحدید المھارة المراد التدریس علیھا وتحلیلھا تحلیًال مفصًال    
  .ب ـ اعداد خطة الدرس المصغر    
  ـ: مصغر وذلك بأن ج ـ التعبئة للتعلیم ال   

ـ تھیئ�ة    ٢.       ـ ُتعد دائرة التعلیم المصغر ویتم التأكد من صالحیتھا للعمل   ١       
  .قاعة مناسبة للتصویر 

  .ـ تھیئة مجامیع الطلبة الذین سیتم القاء الدرس المصغر علیھم  ٣
  .د ـ التقید بالوقت المخصص لكل خطوة من خطواتھ    
ر المصور طبیعة التعلیم المصغر لكي یص�ور الموق�ف التعلیم�ي    ھـ ـ ان یعي الكاد    

           .   بشكل مالئم 
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