ً
عوضا
هو عملية أخذ املعلومات ،ومعاجلتها و َفهمها ،واالحتفاظ هبا ،ثم املداومة عليها دون احلاجة إىل شخص ،يقوم هو بمعاجلتها
عنك ورشحها إليك .وهو مقدرة الفرد عىل استخدام مهاراته وقدراته الذاتية يف إنجاز عملية التعلم وحتقيق نواجتها من خالل الربجميات
والتقنيات املعارصة.
ويركز عىل أن املعلم هو حمور العملية التعليمية يف التعلم الذايت ،ويقوم بتعليم نفسه بنفسه من خالل الربامج التعليمية املصممة هلذا
الغرض ،وله حرية اختيار الساحة املكانية والزمانية للعملية التعليمية ،وهو املسؤول االول عن نتائج تعلمه من خالل عمليات التقييم
والتقويم الذايت.
متاما ،فهو غري ُحماط بحدود معينة
و ُيمكن أن يتم يف أي مكان سواء املنزل ،املكتب ،املكتبات العامة ،أو يف احلدائق .كالعمل احلر ً
كالتعليم التقليدي الذي يقترص دوره داخل اجلامعة أو أسوار املدرسة.
كام يعرف بأنه جمموعة من اإلجراءات إلدارة عملية التعليم بحيث يندمج املعلم بمهامت تعليمية تتناسب وحاجاته وقدراته اخلاصة
ومستوياته املعرفية والعقلية.

 .1تقييم وتقويم ذايت ملعارف املعلم ومهاراته التدريسية.
 .2مواكبة التفجر املعريف والتقني يف املعرفة واملعلومة.
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 .3حيقق تعلم اجيايب يتناسب وقدرات املعلم الذاتية والعمل ع ي توويرها.
 .4جعل دور املعلم اجيايب ونشط يف تووير قدراته الذاتية والبحث عن كل جديد ومتوور .
 .5مواكبة كل ما هو متوور ومعارص وتوبيقه يف جماالت العمل التدرييس.
 .6تعزيز مبدأ التعلم املستمر مدي احلياة.

الت َعلم الذايت أكثر ُمتعة ،ألنك:
.1

تت َعلم ما هتتم به ،دون حفظ معلومات ليس هلا أي أمهية.

.2

ً
مستقال ،ويت َعلم حتَمل املسؤولية.
فكرا
ُيصبح املتعلم ُم ً

.3

َحيظى املت َعلم بحرية التعلم بدون قيود.

.4

ُيصبح املت َعلم لديه الشجاعة الكافية لدراسة جمال اهتاممه دون انتظار ُمعلم يرشح له.

.5

الت َعلم الذايت ال يرتك ً
جماال لألعذار فال يكون خوأ أحد غريك إن مل تت َعلم.

.6

ُيعترب التَعلم الذايت املستقبل يف جمال التعليم لكثرة املعلومات املتاحة لدينا اآلن.

.7

ضعف احتاملية احلصول عىل املعلومات اخلاطئة .عىل عكس أنواع الت َعلم األخرى.

 .8يتيح للمتعلم املزيد من فرص الكسب املادي (االنرتنت).

 .1يتحمل املعلم مسؤولية تعليم نفسه بنفسه وحيقق التعلم اإلجيايب.
 .2اجيابية التعلم ايل درجة االتقان وفق قدرات املعلم ورغباته الذاتية.
 .3املسامهة يف عملية التجديد والتووير الذايت وفق املستجدات يف املعرفة واملعلومة واملهارة.
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.4

بناء جمتمع دائم التعلم ومواكب لكل جديد ومستحدث.

 .5مراعاة الفروق الفردية والقدرات الذاتية.
 .6حتقيق التعلم املستمر.
 .7التغذية الراجعة الفورية للمعلم واستجاباته مع التعزيز يف عملية التووير والتعلم.

جيب تزويد املعلم باملهارات الرضورية للتعلم الذايت أي تعليمه كيف يتعلم  .ومن هذه املهارات:
 .1املشاركة بالرأي.
 .2التقييم و التقويم الذايت.
 .3التقدير والتعزيز والتعاون.
 .4االستفادة من التسهيالت املتوفرة يف البيئة.
 .5الدافعية للتعلم.
 .6الرغبة يف عملية التووير الذايت.

يعرف التعليم املربمج ع ي أنه طريقة من طرق التعلم الذايت متكن الفرد من تعليم نفسه بدون وجود معلم من خالل برامج خاصة او
مقررات صممت وفقا السرتاتيجية التعليم املربمج لتحقيق نواتج تعلم إجيابية.
كام عرف بأنه طريقة فردية يف التعلم تقوم ع ي التسلسل املنوقي يف عرض املعلومة وفق خووات حمددة تتيح للمتعلم التفاعل اإلجيايب
مع املعرفة واملعلومة واكتساب خربات التعلم من خالل التقييم والتقويم الذايت.
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وصممت برامج التعليم املربمج وفق أكثر من طريقة لربجمة املواد الدراسية منها-:
وتقوم عىل حتليل املادة الدراسية إىل أجزاء تسمى كل منها إطارا وتتواىل يف خط مستقيم وتقدم األسئلة بحيث يفكر املتعلم
ويكتب إجابته ثم ينتقل إىل اإلطار التايل حيث جيد اإلجابة الصحيحة ثم يتابع وهكذا ...
وهنا اإلطارات تتصل بإطارات فرعية تضم أكثر من فكرة ،ويكون السؤال من نمط االختيار من متعدد ،واملتعلم خيتار اإلجابة
فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار التايل يف التتابع الرئييس ،وإذا كانت اإلجابة غري صحيحة يأخذ اإلطار الذي يفرس له اخلوأ من بني اإلطارات
الفرعية ثم يوجه إلطار عمل حماوالت أخرى الختيار اإلجابة الصحيحة وبعد املرور عىل اإلطار العالجي يعود إىل اإلطار الرئييس ويتابع .

 .1يركز عىل تعلم املتعلم بمفرده بدون وجود معلم.
.2

حيدد األهداف التدريبية بشكل واضح وحتديد املعارف واملهارات املولوب تعلمها.

 .3ينظم املادة العلمية وفق التسلسل املنوقي للمعلومة من السهل ايل الصعب.
 .4يقوم عىل جتزئة املعلومة ايل مفاهيم وحتديد اطار لكل مفهوم.
 .5التعزيز الفوري عند تعلم املعلومة عن طريق تنفيذ االرشادات والتوجيهات اثناء التعلم.
.6

حتكم الفرد يف رسعة تعلمه وفقا لقدراته الذاتية.

 .7اسرتاتيجية ذاتية للتقييم والتقويم باتباع األساليب التالية:


اختبار قب ي واختبار بعدي.



توبيقات وأنشوة وفعاليات وفق املستويات املعرفية واملهارية يف التعلم.
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حتقيق نواتج تعلم من خالل تفاعل الفرد املتعلم مع املادة العلمية.



عملية التقييم ذاتية فسلوك الفرد هو الذي حيدد درجة التعلم (.)20

هي وحدة تعليمية تعتمد ع ي نظام التعلم الذايت حتتوي ع ي مادة معرفية ومواد تعليمية متنوعة مرتبوة بأهداف سلوكية ومعززة
باختبارات قبلية وبعدية وذاتية ومدعمة بنشاطات تعليمية متعددة ختدم املناهج التدريبة ،وتساندها وقد تستخدم يف التعليم الذايت الفردي
والتعليم التعاوين والتعليم اجلامعي من خالل املواقف التدريسية والفعاليات الصفية.
وتعترب احلقائب التعليمية نظام تعليمي متكامل مصمم بوريقة منهجية تساعد املعلم عىل التوور الفعال وحتتوي احلقيبة ع ي جمموعة
من املواد التعليمية املرتابوة ذات األهداف املحددة بحيث يتفاعل معها املعلم املوور لذاته معتمد ًا عىل نفسه وحسب رسعته وقدراته اخلاصة.
واحلقيبة التعليمية تتكون من دليل يصف حمتوى احلقيبة والغرض منها وأمهيتها يف التدريب والتووير ،كام حتتوي عىل أنشوة وفعاليات تعليمية
تبنى عليها أدوات القياس والتقويم لتحقيق نواتج تعلم اجيابية.
.1

تعترب احلقيبة برناجما تعليميا متكامال.

 .2تعترب برناجما مستقال للتعلم الذايت ومرشدا لتنفيذ الدرس بشكل فاعل.
 .3تتنوع مسارات التعليم وأساليبها وأنامط التعلم وفق طرق متميزة بشكل واضح.
 .4تتوفر األنشوة والوسائل املتعددة.
 .5أمهية التغذية الراجعة الفورية للمتعلم واستجاباته.
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 .1فتح املجال للمعلم لتووير ذاته من خالل اختيار املكان والزمان الذي يرغبه.
 .2أداة فاعلة يف تووير قدرات املعلم ذاتيا.
 .3توفر حق التعلم والتووير لكل معلم بغض النظر عن العمر او اجلنس بام يناسب احتياجاته وقدراته ورغباته.
 .4تنمي استقاللية املعلم يف تفكريه وعمله من خالل تنوع وتعدد مصادر املعرفة املتوورة.
 .5تولد لدي املعلم الدافعية للتووير والتجديد من خالل تنوع اساليب عرض املعلومة .
 .6تشجع املعلم ع ي اإلبداع واالبتكار يف تووير قدراته من خالل املواقف االستقصائية والبحثية .
.7

إيصال املعرفة لكل معلم بالوريقة التي تتناسب وقدراته واحتياجاته.
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