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 كيف تعد محاضرة فاعلة وتقدمها؟

  .لها بداية، ومنتصف، ونهاية! المحاضرة المتميزة هي كرواية القصة �

 .يمكن للبعض أيضا أن يقدموا المحاضرة بأسلوب تمثيلي �

 .تعكس المحاضرة شخصية األستاذ الجامعي �

حافظة على معدل العرض والتحكم في عملية التقديم خـالل مـدة      إن تنظيم المحاضرة الجيدة، واستخدام األدوات للم       �

المحاضرة يمكن أن يتم عن طريق توظيف الشفافيات، الملخصات، كتابة المفردات والمفاهيم الرئيسية على السبورة،               

العروض التوضيحية، عروض الكمبيوتر، والعرض البصري للمعلومات من خالل أجهـزة العـروض الـضوئية               

 .المختلفة

جب أن يكون لديك خطة منظمة لتقديم المحاضرة، ولكن ضع اعتبارك أن الخطة يجب أن تتصف بالمرونـة عنـد              ي �

 .تقديم المحاضرة في ضوء األحداث الطارئة أثناء العرض

يجب التفكير بالنقاط الرئيسية الواجب التركيز عليها في المحاضرة بطريقة منظمة، وذلك لكي تتجنب انتهاء الوقـت                  �

 .تهاء من المحاضرةقبل االن

 – مجموعات حوار صـغيرة     –هناك العديد من الطرق التي يتم من خاللها توزيع المحاضرة إلى عدد من الفعاليات                �

 . وقسم يخصص للمحاضر الضيف إذا كان ذلك ممكنا– توزيع األدوار –مجموعات حوار كبيرة 

، والتـي تعنـي     )5-25( يمكنك إتباع قاعـدة      إذا قسمت الطلبة إلى مجموعات  عمل صغيرة إلنجاز مهمة ما، فإنه            �

من المجموعات من المهمة المطلوبة، وذلـك       % 25إعطاء الطلبة خمس دقائق إضافية على الوقت المحدد إذا انتهى           

 .قبل أن تبدأ المناقشة، وال تسمح بأي وقت أخر يزيد عن ذلك الحد

 .لى أخر ومن نشاط إلى أخريجب اختيار نقاط توقف مدروسة في المحاضرة، لالنتقال من جزء إ �

 وذلـك   – إذا كان توزيع الطالب في غرفة الدراسة غير مناسب، يمكن لك إعادة توزيعهم من جديد                 –تنظيم المكان    �

 .بالطلب إليهم بالجلوس في المقاعد األمامية، أو بإعادة ترتيب صفوفهم، أو كراسيهم، أو ما شابه ذلك

بعد االنتهاء من المحاضرة بادر إلى التعليق عليها، من حيث توزيع الوقت المخصص لكل جزء من المحاضرة، ومن  �

 .حيث األمور التي نجحت في المحاضرة واألمور التي لم تنجح
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ار فيمـا   ربما يساعد هذا التصنيف في تجاوز األخطاء المحتملة في المحاضرة الالحقة، وهذا يساعدك أيضا على اتخاذ القـر                 

  .يتعلق بالمواد التي يمكن حذفها من المحاضرة والمواد التي يمكن لك المحافظة عليها

حدد ما هو العمق المعرفي المتوقع من الطالب باالستناد إلى محاضرتك؟ هـل تتوقـع               : عند تصميم أسئلة االختبار    �

يساعد الطالب في الحصول على أشياء أقل من الطالب في حال عدم توفر نص دراسي مكتوب، ألن توفر النص قد           

معلومات أكثر وللحصول على المعلومات نفسها التي يقدمها وجود نص دراسي، يمكن لك إضافة مواد تعليمية مكملة       

  .للمحاضرة تؤدي الغرض نفسه من النصوص

ها فـي   المحاضرة المثيرة تعكس مدى اهتمام عضو هيئة التدريس بالمواد التعليمية الجديـدة التـي يـتم اسـتخدام                  �

المحاضرة، من هنا يعتقد العديد من المحاضرين أن القيام بتدريس مواد جديدة أو مواضيع جديدة أفضل بكثير مـن                   

 .تكرار المواضيع والمحاضرات نفسها مرات ومرات

هناك أفكار كثيرة متعددة ومتنوعة لتقديم محاضرة بطريقة مبتكرة لكـن عليـك أن تتعـرف أوال علـى جمهـور                      �

تحدد نوع الصعوبات والمشاكل التي يمكن تعترض طريقك في المحاضرة، وتحاول ايجاد الحلول لهـا               المستمعين، و 

 .في المحاضرة
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