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التربٌة العملٌة /المشاهدة والتطبٌق

التربٌة العملٌة

تعد التربٌة العملٌة مكونا ً رئٌسا ً من مكونات برنامج اإلعداد المهنً للطلبة الذٌن اختاروا التدرٌس
مهنة مستقبلٌة،إذ ال تخلو برامج اإلعداد المهنً للمدرس قبل الخدمة من التربٌة العملٌة ،سواء أكان ذلك
فً نظم التعلٌم بالدول المتقدمة أم فً الدول النامٌة ،وأنها المختبر المٌدانً لتطبٌق مبادئ التدرٌس
وتدرٌب مدرسً المستقبل.
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* تتمثل أهمٌة التربٌة العملٌة فً اآلتً:
 تعد التربٌة العملٌة حلقة الوصل بٌن الجانبٌن األساسٌٌن فً عمل كلٌات التربٌة
وهما :الجانب األكادٌمً والجانب التربوي.
ُ تعد التربٌة العملٌة المٌدان الحقٌقً الذي فً ضوءه ٌنشأ االتجاه الفعلً للطالب نحو
مهنة التدرٌس  ،وهى أٌضا ً المجال المناسب الذي من طرٌقه ٌكتسب الطالب
المدرس المهارات الالزمة لتدرٌس المادة التً تخصص فٌها.
 تعد التربٌة العملٌة خبرة فرٌدة فً نوعها وعظٌمة فً شأنها  ،عالٌة فً قدرها ألنها
تتٌح للطالب المدرس الفرص لتنمٌة عالقة عمل مباشرة بٌنه وبٌن كل من:
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إٔذجف جىتشذٞس جىؼَيٞس

ئُ ّدحذ أ ٛػَيٞس تشذ٘ٝس ٍقشّٗح ً ذحى٘ػ ٜجىنحٍو ذإٔذجفٖح ٍغرقحًٗ ،ألُ جىتشذٞس
جىؼَيٞس ػْظشجً أعحعٞح ً ٍِ ػْحطش ئػذجد جىطحىد جىَطرق فال ذ ٌذ ٍِ جالٕتَحً
ذإٔذجفٖح ٗجىت ٜتتسذد ذـ:
تٖٞة فشطح ً ػَيٞس زقٞقٞس ىيطالخ جىَتذسذ ِٞالخترحس طالزٞس جىَرحدب ٗجىَفحٌٕٞجىتشذ٘ٝس ٗجىْفغٞس جىت ٜتؼيَٕ٘ح ف ٜأثْحء ئػذجدٌٕ ف ٜجىنيٞس .
تٖٞة فشطح ً ٗجقؼٞس ٍٗرحششز ىيَتذسذ ِٞىَؼشفس جىطيرس ػي ٚزقٞقتٌٖ ّفغٞح ً ٗعي٘مٞح ًٗتشذ٘ٝح ً.
ٍؼشفس جىطيرس جىَتذسذ ِٞىخظحتض جىَذسط ٗٗجخرحتٔ ف ٜجىتشذٞس جىسذٝثستط٘ٝش ٍٖحسز جىطيرس جىَتذسذ ِٞجىؼَيٞس جىخحطس ذتسؼٞش دسٗعٌٖ جىٍٞ٘ٞس.تط٘ٝش ٍٖحسز جىَتذسذ ِٞجىؼَيٞس جىخحطس ذادجسز جىرٞثس جىظفٞس ٗػرؾ جىغي٘كجىظف.ٜ
تنشف ػِ ّقحؽ جىؼؼف ػْذ جىَتذسذ ِٞأٗ ػذً ٍالتَتٌٖ ىَْٖس جىتذسٝظ ٍرنشجً ،ٍح ٝغحػذ ػيٍ ٚؼحىدس ٕزٓ جىْقحؽ ٘ٝٗ ،فش جىدٖذ ىيَششف جىتشذ٘ٗ ٛجىؼيَٜ
ٗجىطحىد جىَتذسخ.
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هزادل الرزتيح العوليح
أوال :هزدلح الوشاهدج .

ثاًيا :هزدلح اإللقاء .
ثالثا :هزدلح الرطثيق الويداًي.

أوال :هزدلح الوشاهدج .
ٕ ٜجىْشحؽ جألٗه جىزٝ ٛقً٘ ذٔ جىطحىد  /جىَذسط ذظسرس صٍالتٔ ف ٜجىَدَ٘ػس
ٗجىَششف جالختظحط ٜف ٜجىَذسعس ٝٗ،قظذ ذحىَشحٕذز ٍالزظس جىطحىد  /جىَذسط مو
ٍح ٝدش ٛف ٜجىَ٘قف جىتؼي َٜٞـ أىتؼيٍَ ٜالزظس دقٞقس ذحعتخذجً ؽشجتق مثٞشز ٍْٖح
تذٗ ِٝجىَالزظحش ٗتغدٞو جىَ٘جقف أٗ تظ٘ٝشٕح ٗ ،تيٖٞح ػَيٞس جىتقٍ٘ ٌٝرحششز جىت ٜتؼذ
ػشٗسٝس ىت٘ؽٞذ جىؼالقس ذ ِٞجىطحىد ٍٗششفٔ ٍِ خٖس ٗذ ِٞؽالخ جىَدَ٘ػس أٗ
جىَدَ٘ػس ٍِ خٖس أخشٗ ، ٙتسظو جىَشحٕذز ٍِ خاله ٍشحٕذز زظس ىَذسط جىظف
جألطي ٜأٗ ٍشحٕذز دسط ألزذ جىطيرس جىَذسع ، ِٞأٗ ٍشحٕذز دسط ٝيق ٔٞجىَششف أٗ
ٍشحٕذز ذؼغ جىَ٘جقف جىتذسٝغٞس ٍغديس ػي ٚفٞذ.٘ٝ
ئرُ ّٕ ٜشحؽ تشذٕ٘ ٛحدف ٝغرق ػَيٞس جىتطرٞق جىؼَي ٜأٗ جىفؼي ٜىيتذسٝظ ٍٗظذس
ٌٍٖ ٍِ ٍظحدس تؼيٌ جىطحىد ىفِ جىتؼي ٌٞأٗ جىتذسٝظ ٗ ،فٖٞح ٝدَغ (جىطحىد جىَشحٕذ)
ذؼغ جىَؼيٍ٘حش ٗجىرٞحّحش جىَتظيس ذَْٖس جىتؼي ٌٞىذسجعتٖح ٗتسيٞيٖح ف ٜػ٘ء ٍح تؼئَ
ٍِ ٍرحدب ٍٗفحٕ ٌٞف ٜجىَ٘ػ٘ػحش جىَْٖٞس جىت ٜدسعٖح فٍ ٜذز جإلػذجد ىنٝ ٜظو ئىٚ
تفٌٖ ٗجػر ىيَشنالش جىتشذ٘ٝس .
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وفيوا يأذي تعض اإلجزاءاخ الري يجة على الوردرب األخذ تها ديٌوا يقىم تعوليح
الوشاهد وهي :
 تسؼٞش ٍ٘ػ٘ع جىذسط جىز ٛعٞتٌ ٍشحٕذتٔ ٍِ قرو جىَتذسخ ذحىتْغٞق ٍغٍذسط جىظف جألطيٍ ٜغرقح ً .
 تسذٝذ ٍح ٝشجد ٍالزظتٔ ٍِ ؽشجتق تذسٝظ ٗأَّحؽ عي٘مٞس ٗغٞشٕح ػيّ ٚس٘دقٞق ٗرىل ذحىتْغٞق ٍغ جىَششف جالختظحط.ٜ
 ئػذجد خطس ىنٞفٞس تذٗ ِٝجىَالزظحش .جعتخذجً جىَْ٘رج جىَؼذ ىتذٗ ِٝجىَالزظحش .جعتَحسز سقٌ ( 1تطاقح ذقىين أداء الودرس في الردريش ذولئ هي قثل الطالة الوشاهد)

ثحّٞح ًٍ -شزيس جإلىقحء :
ٗجإلىقحء ٕ٘ جىْشحؽ جىثحّ ٜف ٜجىتشذٞس جىؼَيٞس ٝٗ ،شٍ ٜئى ٚئتحزس جىفشطس
ىيطحىد  /جىَذسط  /م٘ٝ ٜجخٔ جىَ٘قف جىتؼي َٜٞذنحٍئ ٗ ،ئمغحذٔ جىخرشز ف ٜتطرٞق
جىَؼشفس جىَْٖٞس ٗ ،تَْٞس جىَٖحسجش جىتذسٝغٞس ٗٝضجٗه جىطحىد  /جىَذسط فٕ ٜزج جىْشحؽ
تذسٝظ ٍ٘جقف تؼيَٞٞس ٍتنحٍيس
ٗٝقظذ ذٖح قٞحً جىطحىد  /جىَذسط ذََٖس جىتذسٝظ ٗقٞحدز جىؼَيٞس جىتؼيَٞٞس ـ جىتؼيَٞس
ذْفغٔ ٗأٍحً صٍالتٔ ٍٗذسط جىتشذٞس جىؼَيٞس ف ٜجىنيٞس .
ْٕٗح ٝقً٘ جىطحىد  /جىَذسط ذتذسٝظ زظس محٍيس أٍحً صٍالتٔ ٍٗششفٔ
ٗذسؼ٘س ٍذسط جىظف ٗجىَذٝش ئرج سغرح ف ٜرىل ٝٗ ،ؼقد رىل ٍرحششز تق٘ ٌٝجىذسط
ٍِ قرو جىطحىد  /جىَذسط ّفغٔ ٗصٍالتٔ ٍٗششفٔ ٍِٗ زؼش ٍِ ٍذسع ٜجىظف٘ف
ٗجإلدجسز ٍ ٜٕٗ ،شزيس ٍَٖس خذجً ىيطحىد  /جىَذسط جىزَٝ ٛحسط مثٞشجً ٍِ جىخرشجش
ٗجىَٖحسجش جىت ٜأمتغرٖح عحذقح ً فؼالً ػِ جمتغحذٔ جىثقس ذْفغٔ ٗتؼضٝض جإلٝدحذٞحش
ٗجىتخيض ٍِ ذؼغ جىَ٘جقف جىغيرٞس ٍِ جىظف ٗغٞش رىل .
تطاقح رقن (2تطاقح ذقىين الطالة الوردرب في هزدلد االلقاء للوشزف)
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ثالثا :هزدلح الرطثيق الويداًي
تؼذدش تؼشٝفحش جىتطرٞق جىَٞذجّ ٜذحىْظش ى٘خ٘د ٗخٖحش ّظش ٍتؼذدز ٗجختٖحدجش مثٞشز ذشأّٔ  ،ئال أُ
ٕزٓ جالتدحٕحش خَٞؼٖح تإمذ أُ جىتطرٞق جىؼَي ٜذشّحٍح ٝشتَو ٍ٘جقف ٍْظَس تخطؾ ىٖح ميٞحش جىتشذٞس
ذحالشتشجك ٍغ ئدجسجش جىَذجسط جىَتؼحّٗس ،ئر ٝتٌ ٍِ ؽشٝق ٕزٓ جىرشجٍح تفحػو جىطيرس جىَطرقٍ ِٞغ ػذد ٍِ
جىَ٘جقف جىَْظَس ٗجىَخططس ٗجىَ٘خٖس ىتضٗٝذٌٕ ذَدَ٘ػس ٍِ جىَؼحسف ٗ ،جىَٖحسجش ٗ ،جالتدحٕحش جىتٜ
تغحػذٌٕ ػي ٚأدجء أػَحىٌٖ ذ٘طفٌٖ ٍذسعٍ ِٞغإٗى ِٞػِ ئدجسز جىظف ٗت٘خٗ ، ٖٔٞأدجء جىذٗس جىتشذ٘ٛ
جىشحٍو ٍِ تؼيٗ ، ٌٞئسشحد ٗ ،ت٘خٗ ، ٔٞتقٍ٘ٗ ، ٌٝتحذؼحش عي٘مٞحش جىطيرس جىَتؼيَ. ِٞ
*َٗٝنِ ئخَحه إَٔٞس جىتطرٞقحش جىتشذ٘ٝس فَٞح ٝخض جىطيرس جىَطرق ِٞف ٜجىْقحؽ جٟتٞس :
 تٖٞة جىفشص ىيطيرس جىَطرق ِٞىتشخَس جىَؼحسف جىْظشٝس ٗجىَرحدب ٗجألفنحس جىتشذ٘ٝس ئىٍ٘ ٚجقف تذسٝغٞسفؼيٞس.
تتٞر جىفشطس ىيطيرس جىَطرق ِٞىٞتفَٖ٘ج ؽرٞؼس جألػَحه جىت ٜعٞضجٗىّٖ٘ح ذؼذ أُ ٝتخشخ٘ج .تتٞر جىفشص أٍحً جىطيرس جىَطرق ِٞىٞتؼشف٘ج قذسجتٌٖ جىزجتٞس ٗمفحٝتٌٖ جىتذسٝغٞس تغحػذ جىطيرس جىَطرق ِٞػي ٚجىتنٞف ٍغ جىَ٘جقف جىتشذ٘ٝس جىَختيفس ٍَح ٝغحػذٌٕ ػي ٚئصجىس جىنثٞش ٍِجىَخحٗف جىت ٜتؼتش ٌٖٝف ٜذذجٝحش تذسٝرٌٖ.
ت٘فش فشص جىتذسٝد جىَ٘خٔ ىيطيرس جىَطرق ِٞىتَْٞس ٍٖحسجش جىتذسٝظ ٗ ،تغحػذٌٕ ػي ٚتن٘ ِٝجتدحٕحشٍٗ٘ٞه ئٝدحذٞس ّس٘ جىَْٖس جىتٝ ٜؼَيُ٘ فٖٞح .
تشدٞغ جىطيرس جىَطرق ِٞػيٍ٘ ٚجخٖس جىَشنالش جىت ٜقذ ٝتؼشػُ٘ ىٖح ف ٜجىتطرٞق ٜجىؼَيٗ ، ٜتسفٞضٌٕىيتغيد ػيٖٞح
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جألٕذجف جىخحطس:
في ًهايح الردرية يصثخ الطالة /الودرس قادرا على أى:
 ٝتؼشف ؽرٞؼس جىَْحٕح جىذسجعٞس جىتٝ ٜؼَو ف ٜػ٘ءٕح. َٝحسط ٗجخرحش جىَذسط ٍٗغإٗىٞحتٔ ذاتقحُ. ٝتؼحٍو ٍغ جإلدجسز جىَذسعٞس ذٞغش. ٝشحسك ف ٜجألّشطس جىَذسعٞس جىَتْ٘ػس. ٝتؼحُٗ ٍغ جىَذسط جىَتؼحُٗ ٗجىَ٘خٔ ذطشٝقس ذْحءز ٝتؼشف ػيٍْ ٚحش جىظف جىذسجعٗ ٜؽرٞؼس جىؼَيٞس جىتؼيَٞٞس جىتؼيَٞس. ٝؼغ خطؾ عْ٘ٝس ٗفظيٞس. ٝؼغ خطس دسجعٞس ٍت٘جصّس ٗ قحذيس ىيتْفٞز. ٝظ٘ؽ إٔذجف عي٘مٞس َٝنِ ٍالزظتٖح ٗ قٞحعٖح. ْٝفز ػشع جىذسط ذْس٘ خٞذ. ٝثٞش دجفؼٞس جىطيرس. ٝدزخ جّترحٓ جىَتؼيَ.ِٞ ٝغتخذً جىتؼضٝض ذَٖحسز.٘ٝ -ظف جعتشجتٞدٞحش زذٝثس فٍ ٜدحه جىتخظض.
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جىَطرق جىْحخر
ىن٘ٝ ٜطف جىَطرق ذأّٔ ّحخسح ً ال ذ ٌذ أُ تت٘جفش ف ٔٞطفحش ٍتؼذدزٍْٖ ،ح :
أٗالًْٝ :رغ ٜأُ ٝنُ٘ رج شخظٞس ق٘ٝس ٝ ،تَٞض ذحىزمحء ٗجىَ٘ػ٘ػٞس ٗجىؼذه ٗجىسضً
ٗجىسٝ٘ٞس ٗجىتؼحُٗ ٗ ،أُ ٝنُ٘ ٍغحٍسح ً ف ٜغٞش ػؼف  ،زحصٍح ً ف ٜغٞش ػْف .
ثحّٞح ً  :أُ ٝنُ٘ ٍثقفح ً ٗ ،جعغ جألفق  ،ىذ ٔٝجٕتَحً ذحإلؽالع ػيٍ ٚح ٝغتدذ ف ٜؽشجتق
جىتذسٝظٗ ،فٍ ٜحدتٔ ٗ ،أُ ٝنُ٘ أدجؤٓ ىيغس جىؼشذٞس طسٞسح ً  ،خحىٞح ً ٍِ جألخطحء ٗ ،أُ
ٝنُ٘ ٍسرح ً ىؼَئ ٍ ،تسَغح ً ىٔ ٍ ،تَنْح ً ٍِ جىَحدز جىذسجعٞس جىتٝ ٜذسعٖح  ،زغِ جىؼشع
ىٖح ٗ ،أُ ٝنُ٘ ػي ٚػالقس ؽٞرس ٍغ ؽالذٔ ٗصٍالتٔ ٗسؤعحتٔ.
ثحىثح ً :ئرج ق ّذس جىَطرق ٍشحػش ؽالذٔ ٗ ،جعتدحخ ىَْحقشحتٌٖ ٍٗطحىرٌٖ  ،فاٌّٖ عٞنُّ٘٘
ٍ٘ٞالً ئٝدحذٞس ّس٘ٓ ٝٗ ،تَثيُ٘ عي٘مٔ أزٞحّح ً ٗ ،ئرج أػيِ جىَذسط عٞحعتٔ ٗػشف سدٗد
فؼو ؽالذٔ ّسٕ٘ح  ،جعتدحخ ألعثيتٌٖ ٗتؼيٞقحتٌٖ ٍِ دُٗ غؼد
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شكر وتقديـر
أشكزكن جزيل الشكز على دسي الوراتعح ..
واذوٌى للجويع الرىفيق والٌجاح
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