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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
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6

دراست التصويواث الزخزفيت النباتيت وارتباطها بالعوارة علي هز العصىر.

االستلهام هن هىرفىلىجيا النباث

التحىيز

أساليب التصوين

دراست هشزوع هتصل بالعوارة والعوارة الداخليت وهتطلباته.

دراست هشزوع هتصل بالعوارة والعوارة الداخليت وهتطلباته.

تحديد أساليب التنفيذ

تحديد أساليب التنفيذ

إخزاج الوشزوع

عزض الوشزوع وهناقشته وتقييوه
إخزاج الوشزوع وعزضه وهناقشته

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

الؼصف الذهىي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

الذاتي

مباشر

التجريبي

أو النهائي

اختثار ػملي

المباشر

الغير

والتعلم التفاعلي

اختثار شفىي

7

ب -2يميز القيم الجمالية والتشكيمية في عالم النبات.

8

ب -1يحدد أحد العناصر النباتية ذات القيمة الجمالية

9

ب-

املهارات الذهنية :

51

أ -3يعدد أساليب التصميم في التصميمات الزخرفية.

55

الزخرفي عمى مر العصور والحضارات القديمة.

51

2أ -يشرح ارتباط عمم مورفولوجيا النبات بعمم التصميم

51

الزخرفي .

51

أ -1يُعَ رف علم الموفولوجي وعالقته بالتصميم

51

أ -املعزفة والفهم :

استراتيجية التعليم

التعليم

التعلم

التعلم

الختامي

المالحظة

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم

التقويم البنائي أو التكويني

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلوجاس
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يستمهم من أشكال الطبيعة أشكال تصميمية .

ج -املهارات املهنية والعلمية:
ج -1يحور الشكل الطبيعي إلى عنصر زخرفي.
ج-2ىيصمم وحدات زخرفية نباتية.

ج -3يبتكر تصميم بواسطة أساليب التصميم
د .املهارات العامة :
د -1استخدام تكنولوجيا المعمومات في عمميات البحث
والتصميم.
د -2نقد وتحميل االعمال مع المشروعات المقدمة .
د -3يتعاون مع زمالئه في حل المشكالت .

دكتور المادة  -:أ.م.د|\ نها سيد عفيفي
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