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 1ق البديلةائالتدريس التقليدية والطر  طرائق بين ما  

ق ائطر األبحاث أن   لكن أثبتت. في المدرسة ة المعل م والتلميذة سائدة ومسيطرة عملي ا في حياال زالت طرائق التدريس التقليدي  
هذه  في ظل   ملم تعد تفي بغرض التعل  ة التي بشكل أفضل وأنجع من تلك الطرق التقليدي  الفع ال م ق التعل  تحق   س البديلةالتدري
  السريعةرات التطو  

 ق التدريس البديلةائطر  ةق التدريس التقليدي  ائطر  

ال
تلميذ

 

 للمعلومات متلق  
 باتمستجيب للمتطل  

 ذ للمهام  منف  
 إدارة الحص ةفي  غير فع العنصر 

 ةة التعليمي  العملي  شريك في 
 يةذك  يبحث ويختار معلومات بصورة  الحص ة،المعرفة المسبقة ويظهرها في ف يوظ  

 ، ومؤث ر في التنفيذفي التخطيطشريك  

 ة ة التعليمي  يحفظ الماد  
 يحل الواجب والتمارين

 ة الفهم ويقوم بهيكلتها لتسهيل عملي   يفهم المواد  
 ، يسأل، ينتجطيخط   –يقترح أفكار جديدة 

 وقيمي ة ة عملي   قضايايتعامل مع  قئلحقام باينصاع للقوانين ويسل  
 مع المواقف والتجارب االجتماعي ة يتفاعل 

 يفتعل المشاكل ويساهم في حل ها 
 وواضح ق معم  ويعب ر عنه بشكل  اخذ موقف  يت  

 وتلقائي   عفوي   ،فضولي  مبادر، 
 الوسائل ر عن نفسه بشت ىيعب  

  هنجازاتتقييم تحصيالته وإعنصر خامل في 
م بمقاييس ومعايير ثابتة الراجعة من المعل  يحصل على التغذية 

 خرينوأحادي ة، والمرتبطة بالمقارنة مع اآل

 يشارك في عملية التقييم و  خاص ة به،يحصل على تغذية راجعة 

المعلم
 

   ةكفاءتصر ف ويتعامل بمهني ة وجودة و ي آلي   -جمبرم  وبشكل  كتقني   يتصر ف
 بموجبهاة العمل ويعمل يحصل على خط  

 كما هيحصل عليها  التي ة التعليمي   المواد   در سي
   والمنهج يُلزم بالعمل حسب الكتاب

 طمخط   ،رمطو   ،دمتجد   ،ممتعل   مبادر،

 في إطار عمل مشترك،يعمل مع زمالء   ة لوحدهل المسؤولي  يعمل بضغط ويتحم  
 على التالميذ ويقوم بتوزيع المهام  

 ل، مفع  قيبني المعرفة، باحث، خال   يخرج إلى حيز التنفيذ ،قيطب   ،يالئم
 وتطبيقها المعرفة إيعابات داعم لعملي   ه المعلومةميذاليمنح ت

 ،ة المهامنوعي   ،التعليم وتيرة ،ي ةمواد التعليمال يختار بشكل حصري  
 (مر كيف يعل  من يقر   هو)وطرق التقييم 

 مأنماط التعل  وفق  التدريسة ويالئم طرق يراعي الفروق الفردي  

 قخال   تربوي  رجل لكونه  ييم عملهتق يتم   ا لتحصيالت تالميذهتقيم عمله وفق   يتم  

النشا
ط 

التعليمي
 لذلك تيحت الفرصةأوأينما  ،اهوخارجالمدرسة حدث داخل ي يحدث داخل المدرسة والصف   

 ةة واجتماعي  ة، ثقافي  عاطفي   ؛عةتجارب متنو  يستند على  ة يستند على نصوص كالمي  
بسياقات واصطالحات آني ة وهادفة، تحق ق فهم المفاهيم من جوانب ذات صلة  رموز قوانين و يستند على 

 متعد دة

                                                           
1
 القسم أ للتعليم االبتدائي   طاقم ترجمة ومالءمة .



2 
 

 على هذه المستجد ات ي ة تعد  وتنف ذ بناء  واقعتتطر ق لمشاكل ومعضالت  ا لتخطيط مسبق ووفق   بشكل محكم معد  
 مفاهيم وفهمها عن طريق الحوار االجتماعي  بناء اليتم   مطلقةكساب مفاهيم إيعتمد على 
 (،..لة الحاسبةالحاسوب، اآل)استخدام الوسائل المتاحة  مصطنعةيضاح وسائل إيعتمد على 

المهم  
التعليمي  ة 
 مقس مة لمواضيع وطرائق عمل مختلفة  موح دة ومتزامنة ة

 متوق عالناتج غير  الناتج متوقع  ومعروف مسبق ا 

التواصل
 من المعل م للتلميذ: أحادي ة االت جاه  

 من التلميذ للمعل م: ثنائي ة االت جاه
 بين جميع األفراد واألطراف في الصف  : متعد دة االت جاهات

 
 تحد د من خالل متطل بات المهام التعليمي ة بدعوة من المعل م وبمبادرتهتحد د 

البيئة التعليمي  
 ة

ابة، فريدةة  متنو  حيوي   دةمغلقة، موح  ة، رسمي    عة، مرنة، مفتوحة، داعمة، جذ 
 ة واحتياجات التالميذألهداف المهم   وفق ا رةي  متغو  مرنة لطريقة تدريس واحدة ةا، مالئمثابتة، معروفة مسبق  
 مم ونتقد  نتعل   ؛تلميذوال مة بين المعل  ز العالقات التفاعلي  تعز   تلميذم والة بين المعل  هرمي   تحافظ على عالقة

 مةللتكنولوجيا المتقد   آني  وناجعاستخدام  استخدام التكنولوجيا الحديثة بطريقة قديمة
 تحقيق الذاتويؤد ي إلى  بداعاتيُنتج إ  فكري  توت ر  دةا، مهد  ضاغطة عاطفي  

 فردي  إثراء متبادل مع ضمان التمي ز ال ةاء منافسة مشحونة والشعور بالعزلجو أ

األهداف
 

 لمعرفة، التزو د با
 اكتساب المهارات األساسي ة

 م،ر وتعل  تطو  سيرورات 
 ، ذاتي ة -ةشخصي  تنمية  

 العناية بمهارات التفكير
 التنو ر متعد د الجوانب التنو ر أحادي  الجانب

 االختالفاتاالهتمام بالعادات والتقاليد بصورة موسعة تراعي  كساب العادات والتقاليدإ
 ةعالمي  الة و تعزيز القيم االجتماعية، الديني   ةة وعالمي  كساب قيم ديني  إ

 المبادرةشعور بالتقدير وبالقدرة على ، التنمية الوعي الذاتي   دةعات محد  توق   تحقيق
 ،استطالع انفتاح، تسامح وحب   موضوع كل  في  معروفة نتائج مجد دة و الحصول على 

 متقدير قيمة التعل   -الناتج السيرورة هي  
 مراعاتهااالختالفات و تمي ز واالعتراف ب ثبات

تخطيط التعليم
 في مجاالت المعرفة   صحاب الخبرةمشاركة أمين وببمبادرات المعل   صينالمخت   قبلر من د ومقر  محد   

 ، تفاعلي  مفتوح، مرن، فاعل، فريد، واقعي   ، جازم ، ثابتغلقم
 تلميذللمعلم والبالنسبة  ةهمي  أذات  اتر ملزم بتطو   بإكساب المعرفة والمهارات ملتزم

 تلقائي ة وبصورة تفاعلي  و ب ر بشكل مرك  يتطو   تراكمي   -ي  جدر  طو ر بشكل تمت
 خافت، غير واثق منآ

موارد تعليمي  
 ة

 تلميذ والمعل مال دمعرفة مسبقة عن ممعرفة المعل  

ة، الشبكة التعليمي   الساعة، الكتب والمواد   ألحداثدة وفق  محتلنة ومتجد  معرفة  كتب التعليم
  مجمعات معرفةة، العنكبوتي  

 ة، معرفة أكاديمي ةة وعلمي  ة، اجتماعي  سات تربوي  مؤس   ةالمعرفة االكاديمي   

 


