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اسم المادة

تقنيات تربوية

مقرر الفصل

سنوي /تقنيات تربوية

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

تقنيات تربوية على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

الفصل الدراسي
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جدول الدروس األسبوعي
االسبوع
1

المادة النظرية

التاريخ

مقدمة في تكنولوجيا التربية :الوسائل التعليمية ،أنواعها ومبادئها
العامة -المقدمة واألهداف التعليمية -مفهوم التقنيات التعليمية
ودورها -استخدام الوسائل التعليمية عبر التاريخ.

2

الوسائل التعليمية ،تسميتها ،أنواعها -المصادر العلمية
للوسائل التعليمية -دور الوسائل التعليمية في اإلدراك والتعلم

اإلنساني.

3

التقنيات التعليمية معينة للمدرس غير بديلة له -الخصائص

الفنية للتقنية التعليمة الجيدة.

4

الحاالت التي تستوجب استخدام التقنيات التعليمية -خطوات

استعمال التقنية التعليمية.

5

المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار التقنية التعليمية-فكرة

6

السبورات ولوحات العرض  -الشفافيات وجهاز العرض الراسي

7

الصور الثابتة

8

األفالم التعليمية
الوسائل السمعية
التلفزيون التعليمي

مبسطة عن برامج الوسائل التعليمية في العراق

9
11
11

المرئيات الثابتة غير االليه  -المرئيات الثابتة االليه االيسكوب

12

االالمسقاط المجهري

13

جهاز العرض

14

الشرائح

15

األفالم الثابتة

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

الوسائل السمعية

18

أنواع التسجيالت السمعية والصوتية

19

أنواع التسجيل

21

اختيار التسجيالت السمعية للتعلم

المالحظات

21

كيفية استخدام البرامج اإلذاعية في التدريس

22

األشياء والعينات والنماذج

23

األشياء الحقيقية -العينات -النماذج

24

الحقيبة التعليمية

25

الرحالت التعليمية -والدراسات الميدانية

26

المعارض والمتاحف – والدراسات الميدانية

27

التقنيات التعليمية المركبه _الكمبيوتر(الحاسبة االلكترونية)

28

تحليل التفاعل اللفظي

29

التعليم المبرمج والتعليم المصغر

31

المصادر التعليمية في البيئة المحلية
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برامج الوسائل التعليمية في العراق
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امتحان الفصل الدراسي الثاني
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