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 بايائااة التاعالم للكبار
 د.نهلة جمال   

 شمس  معة عينجا -بارأمين مركز تعليم الك                      
ي  تؤدي إلى نجاح العملية التعليمية ه إن من العوامل والعناصر الهامة التي 

ألنشطة والمحتوى الدراسي حيث أنه كلما مشجعة للمتعلمين على تقبل ايئة تعلم توفير ب 
كان المعلم حريصًا على توفير مناخ وجو مرح ومريح الستقبال عمليات التعلم داخل 

 .حقيق األهداف التعليميةك على تساعد ذلالفصل كلما 
تي يتعلم  ثقافات الادية المتنوعة والسياقات والإلي المواقع الم تشير بيئة التعلمو 

مصطلح بديل عن الفصول التي لها دالالت اكثر محدودية وتقليدية بها الدارسين وهو 
 عض ضهم البويشمل تنوع الثقافة من فئة الخري وكيفية التفاعل مع االفراد ومع بع

ث النهضة التعليمة لما تحتويه من إن بيئة التعلم لها تأثيرها البالغ في إحدا
  .ن يعول عليهيمية وهى المناط الذي يجب أاصر العملية التعل كافة عن 

  :تشمل التي   بيئة التعلموهنا علي الميسر أن يدرك عناصر 
 : المكان الذي يتم فيه التعلم .1
  -دورات المياة  -المساحة -التهوية -ةالنظاف -لمقاعد ا –حجرة الدراسة )
 ..(اماكن التخزين لألدوات  -يب المقاعد ترت   -االضاءة

 :اجواء التعلم .2
الدارسين بعضهم ببعض طريقة تعامل   عالقة –ة الميسر بالدارسين عالق)

 (.......................-الميسر مع الدارسين اثناء الشرح
 . بيئة افتراضية -تية بيئة ذا -ة نفسية بيئ -ية أذن نتحدث عن: بيئة مكان 
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 ئة التعلم الجيدة كالتالي:خصائص بيوإجماال يمكن تحديد 
 بعض سمح للدارسات رؤية بعضهم اللمقاعد مرتبة بشكل ي ا •
أماكن الجلوس تساعد علي التواصل الجيد بين الميسر والدارسين وبين   •

 الدارسين بعضهم البعض 
 االضاءة كافية  •
 لجميع اه امكان ير السبورة في  •
 ضوء من علي اليسار( ال ينعكس الضوء علي السبورة )االفضل ان يأتي ال •
 الممرات بين الصفوف تسمح بالحركة  •
 مرتبة وائط عليها لوحات او وسائل الح •
 الميسر يعرف اسماء الدارسين ويتواصل معهم بشكل جيد  •
 الدارسين يعرفوا بعض ويتواصلوا معا •
 ابية :أهمية بيئات التعلم االيج •

يم عملية  نظوت هذه البيئات التعليمية تهدف لمساعدة األشخاص على مراقبة 
 : لخاصة بهم وتقديم الدعم لهم عن طريقالتعلم ا

  .لخاصة بهمتحديد أهداف التعلم ا    
  .إدارة عملية التعلم وإدارة المحتوى والعملية على حد سواء    
  .ف التعلملي تحقيق أهداوبالتا التعلم  التواصل مع اآلخرين في عملية    
 
حسب  إنتاج واستهالك الموارد التعليميةلم على كما تساعد مثل هذه البيئات المتع   

المحتوى    أن كل متعلم سيحصل علىذه الطريقة سوف نضمن بإذن هللاالحاجة، به
  .المخصص له
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 اًل منحتوى بد ركة المكما نجد أن بيئات التعلم الشخصية تحث على تبادل ومشا   
 تكون مستوى حيث  االحتفاظ بها عكس ما يفعله المتعلم في أنظمة إدارة التعلم،

 .التشاركية بين المتعلمين متدنية
  للكبار عد على تطوير بيئات التعلمفكار والمقترحات والتي تسااألومن 

ة الجاذب تطوير بيئات التعلم في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة كالفصول  •
 .ملتعلي التقنية في ا ات االلكترونية واالرتقاء بالنمو المهني لدى المعلمين ودمجعاوالق

 .لتعلمبناء خطط إستراتيجية وأخرى إجرائية لتفعيل بيئات ا •
 .ت في بيئات التعلمتوفير خدمة االنترن  •
 .اختيار أدوات تقويم مناسبة لبيئات التعلم في مجتمع المعرفة  •
 .جتمعت المة بحاجالتعليميربط أهداف البيئات ا •
 .توجيه المتعلم للتعلم الذاتي والبحث عن المعرفة •
بيئات  تيجية عن مهارات واستراتيجيات التدريس تسهم في تفعيل إسترا تبني  •

 .ف المرغوبةالتعلم لتحقيق األهدا
  ها في تنمية الشخصيةتنمية التفكير لإلفادة من التأكيد علي مهارات   •
 .والتأكد من اكتسابهاارات ال المهأجل إيصالتدريس بالفريق من   •

 

 

 

 




