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 برنامج إدارة الموارد البشرية -استراتيجيات التعليم والتعلم 
 

  :الحوار واملناقشة 

 تقوم على ســـــــــ ال املعلم العديد مل ااســـــــــهلة لللالي ومناقشــــــــــتق  ف العديد مل االوالي املتعلقة  ف الدر  ا   اللالي

ا قد   خصبا
ا

على التفكير بكيفية استخدام هذه املعلومات الدراسية وأهميتها، باإلضافة إلى أن بعض اللالب يمتلكون خياًل

ـــيراتياية اا وار واملناقشــــة الرلبة  ف البح   يقود املعلم للبح  عل الكثير مل املعلومات االديدة إلجابة طالبق، تحفز اسـ

 م.والتفكير لدى كل مل اللالي واملعل

  :االلقاء 

 على السبورة، ومل أهم ما يميز هذه اًلسيراتيحية 
ا
ا وكتابة يقدم املعلم مل خالل هذه اًلسيراتياية املحتوى ااكاديمي للقا

قدرة اللالي على اســـتخدام أكمر مل ةاســـة  ف التعلم، مما ياعلق أكمر فاعلية، فأو يقرأ ما يكتبق ااســـتاب على الســـبورة، 

لفس الوقت، وياي أن يراعف املعلم التنظيم  ف هذه اًلسيراتياية، الق مل املمكل أن يتشتت اللالي  ويسمع ملا يقولق  ف

 . ف ةال كان هنالك عدم اتساق زمني بين ما يكتي وما يتم إلقاؤه

  :األنشطة املتدرجة 

ـــير  تو  ـــل، ولكل مشــ ـــيراتياية تعليمية مســـــتخدمأا املعلم على ماموعة مل اللالب داخل الفصــ  افر بعض الشـــــرو هف اســ

التي تتمثل  ف وجود الكثير مل الفروق الفردية بين اللالب، والفروق تكون فروق معرفية وفروق  ف املأارة، وتســـــــــتخدم  ف 

مأارة اًلستنتاج للوصول لإلجابة الص يحة، ويوجد بعض التالميذ معتمدون على املعرفة بحي  تكون املعلومة مرة عليهم 

 .ظأر الفروق الفردية بين الللبةمل قبل و ف هذه اا الة ت

  :العصف الذهني 

ـــ ة، ويرتب  إيااد  ـــتحداي كمية  ــــألمة مل اافكار التي يتم إلتاجأا مل خالل عملية منظمة بات قواعد وا ـ عملية اسـ

حّد مل إطالق العنان لقدرتق على التفكير، فالعصف الذهني
َ
 دون أي قيود ت

ا
و ه هذه اافكار وتدوينها باعل العقل ُمنفتحا

طريقـة ُيمكل اتبـاعأـا ًلســــــــــــــتنبـا  اافكار أو ةت  ترتياها وبلك عند دــــــــــــــعور اإلجســــــــــــــان بعدم قدرتق على إيااد أفكار جديدة 

 خالقة أو عند افتقاره لإللأام الذي ياعلق مستليع ااألروج بمثل تلك اافكار.

  :التعلم التعاوني 

ـــا ا لزيادة التعلم التعاوجي عبارة عل اًلســـــــــــــتخدام التعليمي للماموعات ا ــ ــ ــ ــ ـــأم بعيــ ــ ــ ــ ــ ـــميرةل بحي  معمل الللبة مع بعيــ ــ ــ ــ ــ لصــ

أفراد بعد أن  5-2تعلمأمل وتعليم بعيأم بعيا ا إلى أقص   ةد ممكلل و ف العادة يقسم الللبة إلى ماموعات مكولة مل 

 .يتلقوا معلومات بذلك مل املعلم مدركين أن كل أفراد املاموعة مشيركين  ف مصير واةد
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 تدوين املالحظات: 

ـــيراتيايات عبارة عل واةدة مل  ــ ـــــيت املدخالت واملخرجات املتوافرة  ف اًلســ والتعليمية،  العملية الدراســـــــية التي تعتني بتنســ

ـــــتعمل  باعتبارها مأارة عليا يللأ اللالب إلى اســــــتعمالأا خالل ســــــماا اا صــــــة الدراســــــية أو قرا ة النة أو ةي  أنها تسـ

 .موضوا ما، فهي تحتوي على كتابة الفكرة الرئيسية أو ماموعة مل النقا  املعينة التي يرى اللالب أنها مأمة

 االستقصاء: 

ـــيراتياية ــ ــ ــ ــ  ةدىإ مواجأة  ف اللالي يوضــــــــــــع ةي  ، املتكامل العلمي املنهج خلوات مع اللالب فيها يتعامل تدريســــــــــــية اسـ

  .واختبارها الفرضيات توليد طريت عل ةلأا على بنفسق ويعمل ويبح  فيخل  ، املشكالت

  :التعليم القائم على حل املشكالت   

ميــة التعلهو اســــــــــــــيراتيايـة تــدريس تنـدرج تحــت مســــــــــــــم  التعلم النشــــــــــــــ ، ةيـ  يكون املتعلم هو محور العمليـة التعليميـة 

وأسـاسـأا. ويحدي التعلم وفت هذا ااسـلوب مل خالل تحويل هدل الدر  إلى مشـكلة معينة تستدعف اكتشافأا بالدرجة 

 ااولى، ومل ثم فأمأا وتحليلأا وإيااد اا ل املناسي لأا.

  :لعب األدوار 

ـــــألة املتعلم عبارة عل تلبيت واقعف لل ياة واملواقف الواقعية والعمل على تمثيلأا داخل مشـــــــــــــاهد  ــ ــ ــ محددة، ويعمل الشــ

على مشــــــاركة التاارب واملأارات وااأللرات التي تعلمأا مل قبل مع ا خريل، وياســــــد كل  ــــــألة متعلم مل بين املاموعة 

التي تعمل على تنفيذ وتلبيت اســـــــــــيراتياية تمثيل اادوار،  ـــــــــــألصـــــــــــية ما ويقوم بتأدية دور واةد تمثيلف معين، مل خالل 

 .توح، أو ةكاية تحتوي على أةداي وأ ألاص وأدوار متعددة ومتنوعةلة مكتوب، لير ةر ومف

  :تعلم األقران 

تعلم ااقران هو لظام للتدريس مســــــــــــــاعد فيق املتعلمون بعيــــــــــــــأم البعض يبن  على أســــــــــــــا   اســــــــــــــيراتيايـة تدريس ااقران

موجق ومتمركز ةول املتعلم مع ااخذ  ف اًلعتبار بيهة التعلم الفعالة التي تركز على الدماج اللالي بشكل كامل  التعليم أن

  .بعيأم بعيا تحت ادرال املعلم  ف عملية التعلم التعاوجي، ويعتمد على قيام املتعلمين بتعليم

 :البحث العلمي 

ـــيراتياية تعتمد على توجيق البح  العلمي  ف املااًلت املتعلقة بموضـــــوعات املقرر، مما مســـــاعد الللبة لعملية  الللبة اســ

 على اتساا اافت والتفكير العلمي املنلقي  ف كل جالي مل جوالي املشكلة موضع البح  والدراسة.
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