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 اإلعالمية التربية مميزات
 :1مميزات تدريس وفهم التربية االعالمية هي االتي أبرزمن 

 وذلك للتعلم، الدافعية تعزز بخصااااا    اإلعالمية التربية تتمتع: للتعلم الدافعية تعزيز .1
 مب شاار  يتصاا  محسااي  شااي  في تبحث فهي ومج له ، ميضاايعه  خصاايةااية بساا  
 ومعرفة المج ل هذا الكتشاا   وتحفيزه انتب هه إلث ر  أدعى فيكين  المتعلم الييمية، بحي  
 .أسراره

 حي   من ك يرا   جز ا   يساااات ر   اإلعالم مع التع م  إن :إليه والح جة المج ل هذا واقعية .2
 الشااااااعير المتعلم لدى يثير وهذا حي ته، طيال المع ةاااااار، ويراف ه الع لم في اإلنساااااا ن

 . اإلعالمية التربية خالل من اإلعالم مع لمه ر  التع م  امتالكه بأهمية
 في المتعلم شااااخصااااية على ب رز بشااااك  التعلم نت  ج وضااااي  إن: التعلم نت  ج وضااااي  .3

يالحظ  أن بساااهيلة يمكن اإلعالمي اليعي ألن الجهد، وبذل الدافعية الييمية تزيد الحي  
مساااااااا     أع د ح  على قدرته بخال  الييمية، الحي   في اإلنساااااااا ن شااااااااخصااااااااية على

 . المث ل س ي  على الري ضي ت
 مه رات اكتسااااااااا   على المتعلم تسااااااااا عد اإلعالمية التربية إن: العلي  التفكير مه رات .4

 جدا   خص  مج ل اإلعالم ألن بأهميته ، وشعيره إحس سه األق  أو على العلي ، التفكير
 :اآلتية المه رات تعلم يستدعي وهي التفكير، لتفعي  مه رات

 . اإلعالمية التربية في أس سية مه ر  وهي : الن قد التفكير مه ر  -أ
التربيااة  مخرجاا ت بااأحااد وثيق بشاااااااااااااكاا  ترتبط وهي : اإلبااداعي التفكير مهاا ر  - 

 . اإلعالمية المض مين إنت ج وهي اإلعالمية،
اتخ ذ  وهي اإلعالمية، التربية مخرج ت بأحد ترتبط وهي : ال رار اتخ ذ مه ر  -ت

 . االختي ر وحسن االنت   ي التعرض قرار
من  تع ني ألنه  ع م، بشك  اإلعالم بصن عة ترتبط وهي : المشكالت ح  مه ر  -ث

ح الت  ييفر اإلعالمية التربية ومنهج الع لم، مساااااااااتيى  على عديد  مشاااااااااكالت
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مشااااكالت  إلى ب إلضاااا فة المشااااكالت، ح  مه ر  السااااتخدام ميدان    لتكين  واقعية
 .األسر  داخ  اإلعالم مع التع م 

 شاااا ملة ةااااير  للمتعلم ت دم اإلعالمية التربية إن : اإليج بية والرو  ب لنفس الث ة تعزيز .5
 التربية لمب دئ طب     اإلعالم ةن عة أسرار من الكثير وتكشف له اإلعالمية، ال يئة عن

 مع التع م  ومه رات أدوات اساااااااااتخدام من المتعلم على تمكين وتسااااااااا عد اإلعالمية،
 للقياا م اإليجاا بيااة الرو  وامتالكاه المتعلم، ث ااة تعزيز يؤدي إلى بادوره وهاذا اإلعالم،

 . إيج بي بسليك
 والخطي  األساا سااية، ال ذر  تضااع اإلعالمية التربية إن: الحي   مدى والتعلم الذاتي التعلم .6

 منهجي ت ضاامن ذاتية، بصاافة المج ل هذا في التعلم للمتعلم مياةاالة تتيح التي األولى
  الحي   مدى الذاتي، والتعلم التعلم

 

 كيف نتعامل مع االعالم اإلعالميةالتربية ، فهد بن عبد الرحمن الشميمري  1

                                                             


