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المهارات   المهارات   
األساسية للمدرب  األساسية للمدرب  

المحترف  المحترف  



افتتاح الربنامج وبداية احلديث     افتتاح الربنامج وبداية احلديث     
Opening the program and Opening the program and 

starting the sessionstarting the session



دا • ة الحاضرين وشكرهم إب امج بتحي  البرن
.ورضعلى الح

ة ... قصة إستخدم • تحدث عن شيء      ...طرف
دريبى  امج الت يس البرن ر ول سر ... آخ لك

.حاجز التوتر 
ن    • اذا نح امج ولم داف البرن ن أه دث ع تح

.هنا
. المحتويات عند اللزوم إشرح •
!!! إبتسم•



Positive AttitudePositive Attitude
  التصرفات و الشعور اإلجيايب   التصرفات و الشعور اإلجيايب   



آن واثقا بنفسك بالتحضير      •
  )تدرب   / تدرب / تدرب   (... الجيد

... تحدث معهم   ... آن طبيعيا  •
. .بطريقة طبيعية تلقائية ال تتصنع

.. إذا آنت متوترا    ... آن هادئا    •
ستسبب لآلخرين التوتر  



.. ال تتقيد بما أعددت     ... آن مرنا  •
 Adult. .فأنت تتعامل مع الكبار     

learners
...وال تكن فظا    ... آن لطيفا   •
فالبعض يطلب   ... آن حساسا  •

عناية خاصة



ألن عملك  ... آن مبادرا بالمساعدة   •
.الموضوعات  هو تسهيل  

فالمدرب الذي    ... آن متحمسا  •
غير  ...  يشعر اآلخرين بالضجر   

.ناجح



......وأيضا    وأيضا    
.. اإلبتسامة.. المظهر الجيد  •

 عن العادات     إبتعد ..  الجيد اإلتصال
تعلم األسماء   .. التي تشتت االنتباه  

خذ نفس طويل قبل أن      .. بسرعة 
 . تتحدث  



ـ:تشتمل هذه المحاضرة  على النقاط اآلتية ــــــــــــــــــــــ
  .وعوائقه.. مقدمة عن أركان االتصال    
.وقدم استخدامها  . . معىن الوسيلة التعليمية  
. أنواع الوسائل التوضيحية  

. أمهية إلقاء املعلومات بطريقة مرئية   
.  عرض لكل وسيلة على حدة  

.  القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية   
.  منوذج تطبيقي   



ــ          وعوائقه..  أرآان االتصال       ـــــــــ
عملية االتصال في التعليم البد                •

: لها  
.  من مرسل وهو المعلم    •
.  ومن مستقبل وهو المتعلم     •
.  ورسالة وهي الموضوع أو المادة       •
.  وقناة االتصال وهي الوسيلة التعليمية         •
.  والتغذية الراجعة وهي المعلومات          •



ــ          : ية  التعليم      العملية   عوائق االتصال في      ــ   ــ  ــــــــ ـ
        

.اإلغراق يف اللفظية الزائدة      
.شرود الذهن       

.  أحالم اليقظة    
.   قصور اإلدراك احلسي       

.  للتعلم    الدافعية    ضعف    



وللتغلب على هذه العوائق آان من الضروري جَدا االهتمام                  
. واستخدامها ، وطريقة اختيارها            بالوسيلة التعليمية      بالوسيلة التعليمية      



 على إيصال        المحاضر   تساعد     مادةهي أداة أو جهاز أو                 •
. وتوضيح المفاهيم      األفكار  يبت تر  و    المتلقي المعلومة إلى ذهن     

 اإلنسان الحجري على           رسومات            وقد تطّورت  من      •
الكهوف وصوًال إلى استخدام التقنية الحديثة التي على رأسها                          
الحاسوب واألجهزة السمعية والبصرية وغير ذلك من وسائل                             

.اإليضاح     
      إذا فالوسائل التعليمية موجودة منذ القدم ولكن اإلنسان                       •

. آان يستخدمها دون برمجة وآانت وليدة اللحظة والموقف                  

ـــــــــــــــــــ  .وقدم استخدامها      .. معىن الوسيلة التعليمية               :ثانيا



مثال من الحياة البدائية          
ــ                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد استخدمت وسائل االتصال    •
التقليدية احمللية بنجاح يف حتقيق     

الدعوة لقضايا  التغيري عن طريق    
 . التنمية الريفية اليت م النساء    

فقد استخدمت هذه الوسائل ،     
لحـد مـن    ل على سبيل املثال  

حــاالت احلمــل يف مرحلــة 
ومكافحـة أشـكال     ،املراهقة

والتوعيـة   ،   التشرد واجلنوح 
 .ةبنقص املناعة املكتسب



ــ                 و للَمَثل آلمة       ــــــــــــــــــ

.   رب َّ صورة أغنت عن ألف آلمة        

.وأتعلم ما أفعل      ..وأتذآر ما أرى   ..إنني أنسى ما أسمع           

  



ذآرون ” م يت اس لعله ال للن ضرب اهللا األمث  وي

25سورة النور اآلية “

م  ”  اس لعله ضربها للن ال ن ك األمث وتل

21الحشر  اآلية   سورة“يتفكرون







السبورة  
 اإلضافية - الو رقية  -الثابتة   

Data showجهاز العرض السينمائي      
  

Projectorعارض الشفافيات     

وسائل أخرى  
الفيديو . التلفزيون  . التسجيل . الصور 

الوسائل  
التوضيحية  



 ــــــــــــ:Data showجهاز العرض السينمائي            
                           

 من أحدث وسائل العرض، ويستخدم يف      
كالتـدريب، وعـرض    : جماالت متعـددة  

... املشاريع
:  وتتميز هذه الوسيلة باملؤثرات اجلذابـة     

كاأللوان، وأنظمة احلركـة، واملـؤثرات      
.الصوتية

كما تتميز بإمكانية وعرض مجيـع أنـواع        
كالنـصوص، والـصور،    : املواد التعليمية 

.... واخلرائط، واألشكال



:ينصح عند استخدام هذه الوسيلة مبا يلي  

. اإلعداد اجليد للشرائح من حيث املادة العلمية، اإلخراج الفين                 
.التوافق بني عرض الشرحية وتعليق احملاضر            

.جتريب العرض، والتأكد من تسلسل الشرائح         
. عمل نسخ احتياطية من العرض، وحفظها على أكثر من أوفيس                          

. عدم الوقوف أو املرور من بني اجلهاز و شاشة العرض                 
. عدم القراءة املستمرة من الشرائح دون النظر للمستمعني                    

. احلرص على اشتمال الشرحية على عناوين وتفصيالت بسيطة                    



                                  ــــــــــ: Projectorعارض الشفافيات        

يستخدم لعرض املواد التعليميـة       
مكتوبة أو مرسومة ملونة أو عادية

يوفر الوقت الذي تصرفه يف الكتابـة        
.على السبورة

 يكون حال ملشكلة سوء اخلـط عنـد        
.بعض املعلمني

 العودة إىل أية شـفافية      ميكِّن من   
 أو اإلجابة علـى      إلعادة الشرح 
االستفسارات



:  االستخدام الفعال للشفافيات 
.حمتوى اإلخراج الفين للشفافية ، تصميماً ،ورمساً ، وإخراجاً ،وكتابةً ، و

احلرص على جتريب العرض، والتأكد     وعدم اخلروج عن موضوع الدرس      
.من تسلسل الشرائح

 هاثنيعدم  و األصابع   بصمة تظهر عليها    حىت ال  ملس الشفافية باليد،     عدم
.ألن ذلك يتلفها ويظهر فبها خطوطا تشوهها

عدم إطالة مدة عرض الشفافية على جهاز العرض الذي خيلو من مروحة            
.التربيد حىت ال تتأثر باحلرارة

بعيـدة   حفظ الشفافيات يف ملف خاص ا     جيب  عند االنتهاء من العرض     
.عن احلرارة والرطوبة 



: السبورة   ــ    ـ                            

أداة مرنة ليس هلا حدود بالنسبة ملختلف         
 يستخدمها .مواد الدراسة ومراحل التعليم  

املعلم يف تقدمي فقرات درسه تدرجيياً يف وقتها  
. املناسب 

. ال حتتاج إىل جتهيز أو حتضري مسبق         
  يسهل حمو ما عليها وإثبات غريه وفقاً       

        .ملتطلب املوقف التعليمي   
. تتحمل ملدة طويلة دون تلف  واقتصادية    

  .  يشترك التالميذ مع املعلم يف استخدامها  



نموذج 
تطبيقي على   

Active learningActive learning
التعلم النشطالتعلم النشط



ـ:تشتمل هذه المحاضرة  على النقاط اآلتية ــــــــــــــــــــــ
  .تعريف..  التعلم النشط  
. السليمةالتدريسيةاملبادئ السبعة للممارسات    
.ممارسات بعض معلمينا بنظرة نقدية      
.دور املتعلم يف التعلم النشط     
.دور املعلم يف التعلم النشط      
. فوائد التعلم النشط    أهم 
.“التعلم النشط ”طرق التدريس 

.التعلم النشط  معوقات  
كيف نبدأ يف تصميم أنشطة التعلم النشط ؟  



  تعريف  تعريف

  بأنه التعلم النشطيعرف 
طريقة تدريس تشرك المتعلمين في عمل أشيــــاء تجبـــرهم على                           

.  التفكير فيما يتعلمونه       



أنا أتعـــلم



املبادئ السبعة للممارسات التدريسية السليمة                  املبادئ السبعة للممارسات التدريسية السليمة                  
:هي الىت 

.ـ تشجع التفاعل بني املتعلم و املتعلمني 1
.ـ تشجع التعاون بني املتعلمني 2
.ـ تشجع التعلم النشط 3
.ـ تقدم تغذية راجعة سريعة 4
) تعلم= طاقة + زمن ( ـ توفر وقتا كافيا للتعلم 5
)توقع أكثر جتد جتاوب أكثر  ( تضع توقعات عالية ـ 6
تتفهم أن الذكاء أنواع عدة و أن املتعلمني أساليب تعلم خمتلفة ـ 7



ممارسات بعض معلمينا بنظرة نقدية   ممارسات بعض معلمينا بنظرة نقدية   
الطالب

.مستمعون صبورون   -
.ال يعرفون أي شئ يف نظره      -
.املعلم يفكر نيابة عنهم  -
.عليهم الطاعة   -
.عليهم االمتثال الختياراته     -
يتومهون أم ينشطون ويفعلون    -

.وينفعلون 
جمرد أشياء، حريام ختضع إلرادته     -

املعلم
.يقوم بدور الراوية -
. يتصور أنه يعرف كل شئ   -
.ميلك وحده مهارات التفكري   -
.يفرض النظام ويعاقب -
.خيتار ويفرض اختياراته -
.ينشط ويفعل وينفعل   -
.هو الذات ومصدر السلطة    -



..دور المتعلم في التعلم النشط 

المتعلم مشارك نشط في العملية التعليمية ، حيــث يقوم المتعلمون                      
طرح األسئلة ، و فرض          :  بأنشطة عدة تتصل بالمادة المتعلمة ، مثل                 

الفروض ، و االشتراك في مناقشات ، و البحث و القراءة ، و                               
.. الكتابة و التجريب        



..دور المعلم في التعلم النشط 

في التعلم النشط يكون دور المعلم هو الموجه و            
فهو ال يسيطر على .  المرشد و المسهل للتعلم       

الموقف التعليمي، و لكنه يدير الموقف التعليمي             
إدارة ذآية بحيث يوجه المتعلمين نحو الهدف       

و هذا يتطلب منه اإللمام بمهارات هامة      . منه 
تتصل بطرح األسئلة وإدارة المناقشات ، و        

تصميم المواقف التعليمية المشوقة و المثيرة و          
..غيرها 



...... فوائد التعلم النشط         فوائد التعلم النشط        أهمأهم
تشكل معارف المتعلمين السابقة خالل التعلم النشط دليال عند تعلم •

المعارف الجديدة ، و هذا يتفق مع فهمنا بأن استثارة المعارف                   
.شرط ضروري للتعلم     

يتوصل المتعلمون خالل التعلم النشط إلى حلول ذات معنى عندهم                           •
للمشكالت ألنهم يربطون المعارف الجديدة أو الحلول بأفكار و                         

.إجراءات مألوفة عندهم و ليس استخدام حلول أشخاص آخرين                     



... ...  فوائد التعلم النشط         فوائد التعلم النشط        تابع أهم   تابع أهم   
يحصل المتعلمون خالل التعلم النشط على تعزيزات آافية حول                         •

. فهمهم للمعارف الجديدة      
الحاجة إلى التوصل إلى ناتج أو التعبير عن فكرة خالل التعلم                        •

النشط تجبر المتعلمين على استرجاع معلومات من الذاآرة ربما                     
 ، و هذا يشابه المواقف          ببعضها    من أآثر من موضوع ثم ربطها             

...الحقيقية التي سيستخدم فيها المتعلم المعرفة             



... ...  فوائد التعلم النشط         فوائد التعلم النشط        تابع أهم   تابع أهم   
يبين التعلم النشط للمتعلمين قدرتهم على التعلم بدون مساعدة                        •

.سلطة ، و هذا يعزز ثقتهم بذاتهم و االعتماد على الذات                       
.يفضل معظم المتعلمين أن يكونوا نشطين خالل التعلم                       •
المهمة التي ينجزها المتعلم بنفسه خالل التعلم النشط أو                  •

يشترك فيها تكون ذات قيمة أآبر من المهمة التي ينجزها له                      
.شخص آخر   

يساعد التعلم النشط على تغيير صورة المعلم بأنه المصدر                  •
.الوحيد للمعرفة    



أساليب التدريب أساليب التدريب 
Lectureالمحاضرة         •
Discussionالمناقشة         •
Role Playتمثيل األدوار        •
Case Studyدراسة الحالة    •
Exerciseالتمارين     •
Business Games المباريات اإلدارية       •
Application Projectsالمشروعات التطبيقية        •



 طرق التدريس   

“التعلم النشط    ”



مناقشات منظمة في   
 مجموعات صغيرة  

 أنشطة عصف ذهني          

 أنشطة تقييم ذاتيا         

  محاضرة يتخللها توقف         

 آتابة في قاعة الدرس       

. .رحالت ميدانية أو زيارة المكتبة              

مناقشات غير منظمة في         
 مجموعات صغيرة      

 لعب األدوار     

عروض في مجموعات 
 صغيرة  

 عرض من متعلم واحد        

محاضرة تغذية راجعة      



معوقات   

التعلم النشط    



. الخوف من تجريب أي جديد  --
. قصر زمن الحصة  -
. زيادة أعداد المتعلمين في بعض الصفوف  -
.  نقص بعض األدوات واألجهزة-
الخوف من عدم مشاركة المتعلمين وعدم استخدامهم       -

. مهارات التفكير العليا   
. الخوف من فقد السيطرة على المتعلمين    -
.  قلة مهارة المعلمين لمهارات إدارة المناقشات        -
. الخوف من نقد اآلخرين لكسر المألوف في التعليم       -



آيف نبدأ في تصميم أنشطة التعلم النشط ؟   



خريطة إجراء التغيير    

)   آما في غيره من األنشطة الواقعية       (  إن شرط النجاح في تطبيق التعلم النشط          

هو التفكير و التأمل في الممارسات التدريسية و متابعة الجديد               

 ابدأ بداية متواضعة و قصيرة    ابدأ بداية متواضعة و قصيرة   

،طور خطة لنشاط التعلم النشط ، جربها ، اجمع معلومات حولها ، عدلها              

 ثم جربها ثانية     
،طور خطة لنشاط التعلم النشط ، جربها ، اجمع معلومات حولها ، عدلها              

 ثم جربها ثانية     

جرب ما ستطلبه من المتعلمين بنفسك أوًال           جرب ما ستطلبه من المتعلمين بنفسك أوًال           

 آن واضحًا مع المتعلمين مبينًا لهم الهدف من النشاط              آن واضحًا مع المتعلمين مبينًا لهم الهدف من النشاط             

  مع المتعلمين على إشارة لوقف الحديث          اتفق  مع المتعلمين على إشارة لوقف الحديث          اتفق

 شكل أزواج عشوائية من المتعلمين في األنشطة        شكل أزواج عشوائية من المتعلمين في األنشطة       



.. خطـــوات تحـــويل وحدة إلى التعلم النشط            



 .. . .. .في البداية   في البداية   
 ، و ما يمكن تعلمه بالتشارك         ،  حدد ما يمكن تعلمه باالآتشاف       •

 و هنا يتغير      ، و ما ال يمكن تعلمه سوى عن طريق اإللقاء              
.دور المعلم بتغير طريقة التدريس          

إذا ما توافرت لديك مصادر تقنيات المعلومات ، ما الذي                •
ستغيره في تدريس الوحدة بما يعزز تعلم المتعلمين و فهمهم                    

؟
  :بناء على إجابتك للسؤالين السابقين                  •



صمم الوحدة بحيث يحل التعلم النشط محل التعلم التقليدي آخذًا                   •
.في االعتبار أهداف الوحدة و أهداف المادة                 

.صمم أنشطة مناسبة لبيئة التعلم النشط             •
صمم أنشطة إلقاء ألجزاء الوحدة التي ال يمكن تعليمها من خالل                         •

.التعلم النشط    
.صمم أنشطة تساعد المتعلمين على تقويم تقدمهم خالل الوحدة                          •
.صمم أنشطة تقويم مناسبة للتعلم النشط             •



التخطيط لنشاط في     
 ..التعلم النشط     



من المفيد اإلجابة عن األسئلة التالية عند تصميم                من المفيد اإلجابة عن األسئلة التالية عند تصميم                
  ::أنشطة التعلم النشط      أنشطة التعلم النشط      

ما الهدف من النشاط ؟ أو ما هي أطراف التفاعل ؟ متعلم مع               .    1
أخر يجلس بجواره ، متعلم مع آخر ال يعرفه ؟ مجموعة من               

. .المتعلمين   
؟ بداية اللقاء ، منتصف اللقاء ، نهايـــة              ما موعد النشاط      .    2

.اللقاء ، أو اللقاء بأآمله      
آم من الزمن يلزم للقيام بالنشاط ؟       .    3
أسئلتهم أم أنهم         / أفكارهم  / هل سيكتب المتعلمون إجاباتهم            .    4

 سيكتفون بالمناقشة ؟       



هل سيسلمون اإلجابة ؟ و هل سيكتبون أسماءهم على الورق ؟.    5
هل سيعطى المتعلمين وقتًا آافيًا للتفكير في إجاباتهم و في                     .    6

مناقشتها مع المعلم ؟     
هل سيناقش العمل الفردي أم الزوجي مع الصف بأآمله ؟               .    7
هل سيزود المتعلمين بتغذية راجعة حول نشاطهم ؟ الحظ أنه                      .    8

حتى و لو آان الموضوع خالفيا فإن المتعلمين بحاجة إلى أن                           
يعرفوا رأي المعلم في الموضوع أو القضية أو السؤال موضوع                          

. المناقشة   
ما االستعدادات الالزمة للنشاط ؟ و ما المطلوب من المتعلمين                  .    9

للمساهمة الفعالة ؟ 



نفعنا اهللا و إياآم بما سمعنا        نفعنا اهللا و إياآم بما سمعنا        
و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين       و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين       

Thank You


