أهم طرق التدريس الحديثة
أحدث طرق التدريس،
أهمية طرق التدريس طرق التدريس الحديثة محتويات،
أهم طرق التدريس الحديثة التعليم التعاوني  ،التعليم اإللكتروني  ،العصف الذهني  ،التدريب الميداني
العملي ،التدريس  ،المراجع
و َ
أهم طرق التدريس الحديثة
ٍ
ِ
صغيرة
 1التعليم التعاوني :هذه الطريقة َ
جمع الطالب على شكل مجموعات َ
تقوم على أساس تَ ّ
من التعليم ُ
ِ
تفاعل إيجابي؛ بحيث يشعر الطالب بمسؤولية تعلّ ِ
ٍ
األهداف
مه وأيضاً تَعليم اآلخرين ِمن أجل تحقيق
يتفاعلون
َ
ُ
َ
يد من التحصيل العلمي للطالب ،وأيضاً التَحسين ِمن قدر ِ
ات الطالب
من التعليم يز ُ َ
المشتركة ،وهذا النوع َ
ُ

ٍ
التفكيرية ،وأيضاً القُد ِرة على ِ
وتنمي
عالقات
بناء
ّ
ّ
هي تُعطي الثقة للطالب ّ
إيجابية وفعاّلة َمع اآلخرين وبالتالي َ
روح التعاون فيما بينهم.

ِ
المعلومة ِمن خالل اإلنترنت والشبكات
[ ]2التعليم اإللكترونيّ :
يقوم بمشاركة َ
إن التَعليم اإللكتروني الذي ُ
المناسب
التميز وأيضاً زيادة الكفاءة لمن ال
أتاح الفُرصة للطالب على القدرِة في
ِ
اإلبداع و ّ
َ
َ
يجدون الوقت ُ
ِ
ألن التعليم اإللكتروني الذي يقوم بتنز ِ
معية وفيديوهات
يل محتويات الدروس على شكل أشرطة َس ّ
للتعلّمّ ،
والبر ِ
ِ
أي مكان.
أتاحت للطالب القُد ِرة على
امج
ّ
التعليمية َ
أي وقت و ّ
الوصول إلى المعلومة في ّ

[ ]3العصف الذهني :هذا النوع من التعليم قد ظهر حديثاً؛ بحيث يضع الباحث أو المعلّم مسألةً أو فكرة في
ِ
لعرض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلّقة بح ّل المشكلة ،وبعد ذلك يقوم
مح ّل النقد والمناقشة من قبل الطالب

ِ
ِ
األنسب منها واألفضل ،وهذا
إليجاد
بجمع جميع هذه المقترحات ويناقشها مع الطالب
الباحث أو المعلّم
ِ

مميز جداً وهو حرّي ِة التفكير والتركيز على توليد أكبر قدر ممكن من األفكار ،وهذا األمر
األمر له جانب ّ
قم ِة نماء العقل.
ينمي عقول الطالب ليصبح
ُ
النقاش فيما بينهم حول فكرة وهذا األمر هو ّ
ّ

ِ
ِ
يتم
العملي :هذا النوع
انتشر كثي اًر في الجامعات في الكثير َ
[ ]4التدريب الميداني و َ
َ
من التخصصات؛ بحيث ّ
ِ
ِ
ِ
من
تدريب الطالب تدريباً عملياً ،وهذا األمر
ُ
يساعد الطالب على إدراك ُمتطلبات الواقع والقُد ِرة على االستفادة َ
ِ
أرض الواقع.
التعليم وتطبيقهُ على
التطور العلمي والتكنولوجي على الرغم
من
إن العالم ِفي العصر الحالي ُ
[ ]5التدريسّ :
يقف على باب كبير َ
ّ
ِ
ساهم إلى ٍّ
تقدم
لتوصيل المعلومة إلى اآلخرين ،وهذا األمر قد
من اختالف الطريقة المتّبعة
حد كبير ِفي ّ
َ

الوصول إلى المعلومة ِ
ِ
ِ
همة يجب أن تُتّبع ِفي عملية التدريس
وتبسيطها ،ولكن
وسهولة
األجيال
َ
هناك ٌ
طرق ُم ّ
ٍ
ِ
أرض
عند تطبيقهُ على
سالح ذو َحدين يجب
بشكل كامل؛ فالتكنولوجيا
المتعلّم
حتّى
الحذر منهُ َ
َ
ٌ
ُ
يستفيد منها ُ

ِ
ِ
من الطالب ،حتّى يستطيعوا أن يستخدموا الجانب
الواقع وتعليم الطالب خصوصاً في المرحلة المب ّكرة َ
ِ
أفضل طر ِ
ق التدريس
المضيء من التكنولوجيان وابعادهم عن الجانب المظلم منهُ ،لذا فإنه يجب اتباع

التعليمية.
همة ِفي المؤسسات
ّ
الم ّ
الحديثة و ُ
[ ]6المراجع:
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