
 

 التعلين وأساليبه احلديثت

يعج مجال التعميؼ أحج السجاالت األقل تظؾرًا عبخ العرؾر، فعمى الخغؼ مؽ تظؾر 
أنؾاع العمؾم السختمفة وارتقائيا، إال أن طخيقة التعميؼ عمت واحجة وثابتة مع بعض 
االستثشاءات، ولكؽ في الدشؾات األخيخة بجأ التخبؾّيؾن ييتسؾن بظخيقة إيرال 

م بالسعمؾمة نفديا، وعيخت طخق حجيثة عجيجة السعمؾمة لمظالب إلى جانب االىتسا
لمتعميؼ، وجسيعيا تعتسج عمى الظالب كعشرخ ميؼ في العسمية التعميسية بجاًل مؽ 

 االعتساد الكامل عمى السعمؼ. 

 هفهىم أسلىب التعلين
كثيخًا ما يتؼ الخمط بيؽ مفيؾمي "أسمؾب التعميؼ" و"طخيقة التعميؼ"، وعادة ما ُيعامالن 

وجيان لعسمة واحجة، ولكؽ ىشاك اختالف جؾىخي بيؽ السفيؾميؽ وىؾ  عمى أنيسا
 يتسثل كالتالي: 

أسمؾب التعميؼ: ىؾ سمؾك يتخحه السعمؼ دون اآلخخيؽ ويربح سسة خاصة بو، وال 
يسكؽ أن يتساثل أسمؾب معمؼ مع معمؼ آخخ تسامًا، ولحلػ ال يسكؽ عج أو حرخ 

 أساليب التجريذ، فمكل معمؼ أسمؾبو.

طخيقة التجريذ: ىي نسط عام يتخحه عامة السعمسيؽ، وذلػ في مؾقف تعميسي معيؽ، 
 وكل معمؼ يشفح طخيقة التجريذ بأسمؾبو الخاص والفخيج.

 

 أسالية التعلين احلديثت
 ىشاك أساليب حجيثة لمتعميؼ ولتؾصيل السعمؾمة بظخيقة صحيحة، وىي كالتالي: 

 احملاضرة



ثخ انتذارًا واستخجامًا بيؽ السعمسيؽ، وتعج مؽ ىي أقجم طخق التجريذ وىي األك
الظخق التقميجية لمتجريذ، وذلػ إذا اسُتخِجمت وحجىا خالل الحرة الرفية، ولكؽ إذا 
تؼ استخجاميا بذكل صحيح بسدجيا بظخق تجريذ أخخى فإنيا يسكؽ أن تكؾن مؽ 

 الظخق الحجيثة. 

قؾم بظخح السعمؾمة عمى تعتسج طخيقة السحاضخة عمى السعمؼ بذكل أساسي، حيث ي
 الظالب وبذكل سخدي وتؾضيحي، والظالب يعسل كُسدتقِبل لمسعمؾمة فقط. 

 

 املناقشت
ىي طخيقة حجيثة لمتعميؼ، ويتؼ فييا إيرال السعمؾمة إلى الظالب مؽ خالل مشاقذة 
مؾضؾع معيؽ بذكل جساعي، أي بسذاركة جسيع الظالب في الشقاش، حيث يقؾم 

 ف عمى الظالب وتؾجيييؼ. السعمؼ فقط باإلشخا

كسا يقؾم السعمؼ بإعظاء الظالب مرادر مختمفة حتى يّظمع عمييا الظالب قبل 
السشاقذة، فيحرمؾن عمى معمؾمات ابتجائية، ثؼ ومؽ خالل السشاقذة التي يقؾدىا 
السعمؼ ويذخف عمييا، يتؾصل الظالب إلى السعمؾمة الشيائية مؽ خالل التفكيخ 

 واالستشتاج. 

ن طخيقة السشاقذة تداعج عمى تشسية ميارات التعمؼ عشج الظالب، في حيؽ أن نجج أ
 الظخيقة التقميجية تعظي السعمؾمة لمظالب بذكل جاىد دون تشسية أية ميارات لمتعمؼ. 

 

 املشروع
يقؾم الظالب بتظبيق السعمؾمات الشغخية في السشياج عمى شكل مذخوع، وىحه 

ية ُعميا لمظالب، والتعمؼ بالعسل أو بالتظبيق الظخيقة تديؼ في بشاء ميارات عقم
يداعج عمى عجم نديان السعمؾمة بديؾلة وفيسيا بذكل أوسع مؽ فيسيا مؽ خالل 



السعمؾمة الشغخية السكتؾبة أو السدسؾعة. وىي تشسي ميارات التفكيخ والتحميل عشج 
 لمظالب. 

 

 حل املشكالث
تداؤاًل عؽ شيء معيؽ، ويتخك  فييا يقجم السعمؼ لمظالب مذكمة معيشة كأن يظخح

الظالب يفكخون بحل لمسذكمة، وىي أيزًا تشسي ميارات البحث والتداؤل والتجخيب 
وغيخىا، حيث يقؾم السعمؼ باإلشخاف عمى العسمية، فيعظي لسحة عؽ اإلجابة أو قيادة 

 العسمية، ليفتح الظخيق أمام الظالب نحؾ الحل الرحيح. 

 

 الرحالث امليدانيت
ط التعمؼ في الغخفة الرفية، أو السختبخ، أو غيخه عمى أرض السجرسة، حيث ال يذتخ 

يسكؽ تعمؼ أية معمؾمة كانت بذكل مخح وتظبيقي عمى أرض الؾاقع، وفيو يتؼ 
استعخاض السعمؾمات بذكل مسيد ومختمف يذج انتباه الظالب ويخخجيؼ مؽ الجؾ 

 الجراسي الخوتيشي السعتاد. 

 

 األناشيد والقصص
بة لبعض السؾاضيع التعميسية دون غيخىا، وتكؾن في العادة لمرفؾف ىي مشاس

الثالثة األولى، وىي طخيقة مخحة وتحبب الظالب بالجراسة وبالتعمؼ، حيث يتعمؼ 
 الظالب وىؾ يمعب ويدتستع. 

 

 نظام التعلين الشخصي



ىي طخيقة عادة ما تدتخجم لمرفؾف األكبخ سشًا، وفييا يقؾم الظالب بالبحث عؽ 
السعمؾمة بشفدو ُمدتخجمًا أية مرادر يخشجه السعمؼ إلييا، مثل كتب في مكتبة 
السجرسة أو مؾاقع إلكتخونية أو حتى الكتاب السجرسي نفدو وغيخه مؽ السرادر، 

 لتحميل وغيخىا مؽ السيارات العقمية. فيتعمؼ الظالب ميارات البحث واالستقراء وا
 


