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اعالم الطالب بتوصيف املقرر

التدريس بواسطة التلفزيون التعليمي

اإلعداد لفيلم تعليمي وتحديد متطلباتة الفنية والتقنية

أ
أ
) دراسة اساليب افالم تعليمية ( .مشاهدة

أ
أ
الساليب الفنية والتكنولوجية المستخدمة في عرض الفيلم (عرض وتحليل افالم
)تعليمية)

المعالجة وك تابة المرئية للفيلم التعليمي .

دراسة وبحث في موضع الفيلم من حيث الرسالة والفئة المستهدفة

اختبار منتصف الفصل الدراسي (مشروع تطبيقي تقيم)

تقييم عناصر التكوين المحققة لمضمون موضوع الفيلم

تحديد اساليب وتقنيات التصوير طبقا لنوع الفيلم

ك تابة السيناريو التنفيذي وطرق اإلخراج المناسبة

التصوير للفيلم التعليمي

فحص ومشاهدة وتحديد مشاكل التصميم لتعديلها .

اختبار نهاية الفصل الدراسي (لجنة ثالثية)

المونتاج وتركيب اللقطات والمشاهد توضيح عرض الفيلم

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

أ -املعرفة والفهم :
أ – 1يحدد مواصفات الفيلم التليفزيوني التعليمي طبقا لفئة معينة من الجمهور
أ - 2يحدد األساليب الفنية و التكنولوجية املوظفة في إنتاج الفيلم التعليمي .
أ – 3يحدد خطوات إعداد الفيلم التليفزيوني التعليمي.
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يميز بين املوضوعات املختلفة التي تصلح لعمل فيلم تعليمي .
ب -2يفرق تأثير كل عنصر من عناصر الفيلم التعليمى في التعبير عن الهدف .
ب– 3يخطط تصميمات للصورة املتحركة للغرض التعليمية .
ب -4يربط بين متطلبات وعناصر اإلنتاج للفيلم التليفزيوني اإلعالمي وطبيعة
والفئة املستهدفة
ب -5يوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في إنتاج الفيلم التعليمي .
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يستخدم أساليب اإلنتاج التليفزيوني املالئم للهدف التعليمي .
ج -2يصمم فيلم تعليمي بداية من كتابة السيناريو حتي العرض .
ج -3يتحكم في احركات الكاميرا علي حامل او الكتف او علي منصه متحركه علي
عجل(دول)
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل علي تطوير املعارف واملهارات .
د -2يجمع معلومات من خالل املتابعة املستمرة
د -3يعمل فى فريق.
د -4يقدم عروض ألفالم تعليمية .
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