
 مقال عن التعليم عن بعد

إن التعليم عن بعد هو فرصة للكثيرين من محبي التعليم، فهو يتيح لهم بأن يتابعوا رغبتهم في التعلم بأي مكان وبأي 

زمان، وهناك الكثيرون الذين لم يستطيعوا متابعة التعليم ربما بسبب عدم المقدرة على السفر للتعلم خارج البالد، أو 

درجات تحصيلهم الدراسي من الوصول لالختصاص الذي يرغبون به، أو صعوبة الوصول إلى ربما لم تؤهلهم 

الجامعات الحكومية بسبب البعد في السكن أو صعوبة ظروفهم المادية، مما يضطرهم للعمل واالنقطاع عن متابعة 

والمهارات والخبرات ألجل التعليم، ولذلك يوفر التعليم عن بعد فرصهم الحقيقية للحصول على الشهادات الجامعية 

 .تحسين ظروف عملهم وبالتالي حياتهم الشخصية

 بحث عن البيئة وكيفية المحافظة عليها :شاهد أيًضا

 ما هو تعريف التعليم عن بعد؟

التعليم عن بعد هو من إحدى طرائق التعليم المتنوعة، فهو يقوم على تقديم التعليم باالعتماد على المرونة بتقديم 

لتواجد طالب العلم في قاعة التعليم المعلومات للمتعلمين بشكل رئيسي، من داخل المؤسسة التعليمية من دون الحاجة 

بشكل جسدي أو حضوري، وفي أي مكان يتواجد فيه الطالب تصله المعلومات وكذلك في أي زمان، ويذكر تاريخياً 

 .بأن التعليم عن بعد كان يتم بالمراسلة عبر البريد فتصل المعلومات للمتعلمين في أي بقعة في العالم

 بحث عن الغضب وأنواعه وآثاره :شاهد أيًضا

 هل التعليم عن بعد مجاني؟

يسجلون فيه ليس مجانياً بشكل كامل، وليس مأجوراً بشكل كامل، وقضية إن تقديم التعليم عن بعد للطالب الذين    

التكلفة متفاوتة بين الجامعات في العالم، فالتكلفة تضعها الجامعة بحسب نوع الجامعة التي يسجل فيها الطالب، 

ين في كل سنة وبحسب البرنامج الذي تتبعه الجامعة، وكذلك بحسب المنح التعليمية التي تخصصها الجامعة للمتعلم

دراسية جديدة، ويذكر وبأنه غالباً ما تكون المنصات التعليمية في الجامعات هي منصات مجانية ال تتطلب أجوراً من 

                     .المتعلمين

 هل للتعليم عن بعد فائدة أو قيمة حقيقية؟

للحضور الجسدي، بحيث تقدم العلوم له من  للتعليم عن بعد فائدة كبيرة، ألنه يؤمن التعليم للطالب من دون الحاجة

داخل المؤسسة التعليمية وتصله ألي مكان ممكن أن يتواجد فيه، وفي أي زمان بحسب تواصله مع الجامعة، فالطالب 

في هذه الحالة يمارس أعماله وعلمه بمرونة جيدة، أما بالنسبة لقيمة التعلم عن بعد فهذا الشيء يتبع الهتمام طالب 

فق تفاعله وصبره وكثرة إلحاحه باالستفسار عن المعلومات واإلصرار على استكشافها بشغف وولع كبيرين، التعلم و

 .عند ذلك يحقق التعليم عن بعد فوائده وقيمته بشكل فعال وحقيقي

 ما قدمه لنا التعليم عن بعد؟

، بإتاحة الفرصة لمواكبة التعلم بعد إن التعليم عن بعد يساعد الراغبين بمتابعة مسيرة التعليم في أي زمان وأي مكان

أن فاتتهم بسبب ظروف خاصة بهم، ومن أولئك يساعد الذين لم يتابعوا في الجامعات الحكومية في بالدهم، ومن هنا 

نقول بأن التعليم عن بعد هو فرصة لكبار السن بحيث يعملون إلى جانب متابعة التعليم من خالل تنسيق الوقت 

المتعلمين على اكتساب مهارات مهنية تعليمية ودورات تدريبية إلى جانب تلقيهم تعليمهم وتنظيمه، كما يساعد 

 .االلكتروني
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 بحث عن القراءة السريعة وفوائدها وأهم استراتيجياتها :شاهد أيًضا

 اهداف التعليم عن بعد

لتعليم بمتناول الجميع دون استثناء، وفيما يلي نورد بالتعداد النقطي أهداف التعليم يهدف التعليم عن بعد إتاحة فرص ا

 :عن بعد

 إتاحة الفرص أمام المتعلمين بالتعلم وفي أي وقت وبمرونة للمعلمين والمتعلمين.   

 تعزز الفائدة في تجارب عموم التعليم والتعلم بحيث يتطوران بردم الثغرات المكتشفة.   

  زيادة التعزيز برفد زيادة اكتساب المهارات وعدد الكفاءات في العصر الحديثالعمل على .    

 إكساب خبرة المتعلمين ومهاراتهم بالمعارف الرقمية في تخصصاتهم والوظائف التي يشغلونها. 

 كيف يمكن جعل التعليم عن بعد ممتع؟

 :يمكن جعل التعليم عن بعد ممتعاً من خالل اآلتي

  التكنولوجيا الحديثة في التعليم عن بعداستخدام وسائل . 

 إعطاء المتعلمين مجموعة من الخيارات باإلجابات ليكتشفوا بأنفسهم األصح. 

 ربط محتوى المعلومات التخصصية بحياة المتعلمين. 

 عدم اإلعادة للدروس وترك المتعلم يستكشف. 

 عدم اتباع األسلوب الصارم وبتقديم التعليم. 

 لية بالتعليماتباع الطريقة التفاع . 

 ابتكار ألعاباً وتشغيلها في الفصل. 

 بحث عن الكفاية القرائية كامل بالعناصر :شاهد أيًضا

 كيف يمكن تطوير التعليم عن بعد؟

 :يمكن تطوير التعليم عن بعد باتباع الخطوات اآلتية في التعداد النقطي

 االستعانة بالكفاءات والخبرات الكبيرة إلعطاء التعليم عن بعد. 

 الشرح الواضح للمتعلمين عن حقيقة التعليم عن بعد قبل البدء بالتعليم. 

 هيل المتعلمين عن بعد واالنتقال بهم لتجريبها والتعلم عليها ومن ثم اعتماد قرا البد تصميم برامج متنوعة لتأ

 .بالتعليم

 توفير كافة الوسائل التقنية التي تعتمد عليها وسيلة التعليم عن بعد. 

 ما هي سلبيات التعليم عن بعد؟

طويل على االنترنيت، ولذلك تخف يشكل التعليم عن بعد العزلة االجتماعية للمتعلمين بسبب حاجتهم لقضاء وقت 

مقدراتهم على شدة المالحظة أثناء التعلم، مع العلم بأن التعلم عن بعد إلكترونياً يحتاج إلدارة وقت المتعلم وقوة مهارته 

بأن يتبع لنفسه التحفيز الشخصي بعيداً عن المجتمع، ومن عيوب التعلم عن بعد عدم السيطرة من قبل المعلمين على 

الغش المعقدة لدى المتعلمينأساليب  . 

 بحث عن كرة اليد كامل بالعناصر :شاهد أيًضا

https://mqalaty.net/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9/
https://mqalaty.net/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
https://mqalaty.net/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%af/


  

 


	مقال عن التعليم عن بعد
	ما هو تعريف التعليم عن بعد؟
	هل التعليم عن بعد مجاني؟
	هل للتعليم عن بعد فائدة أو قيمة حقيقية؟
	ما قدمه لنا التعليم عن بعد؟
	اهداف التعليم عن بعد
	كيف يمكن جعل التعليم عن بعد ممتع؟
	كيف يمكن تطوير التعليم عن بعد؟
	ما هي سلبيات التعليم عن بعد؟

