خطوات تعليم األساليب المهارية برياضة الكاراتيه :
يقوم المعلم أو المدررب باعددرار لسلسدلة مدخ خطدوات الدتعلم يتبدئ خاا ادها
ومميزاتهددا التربويددة بهددر

تعلددم أيددر األسدداليب المهاريددة برياضددة الكاراتيدده و د

كاآلتي :

 )1تقريم اللفظي لألسلوب المهارى .
و نددا يقددوم المعلددم أو المددررب بتقددريم األسددلوب المهددارى دددخ طريدد
اســتخرام إثــارة ياسـة السـمئ والباـر للمتعلم وبنـاء
التخيل األول للمهارة لرى المتعلم أو الالددب المبتدر ،و ويلدمل التقدريم مدا
يلي :
 أ مية استخرام األسلوب المهارى . الخاا ص الفنية لألراء المهارى . األجزاء الفنية لمرايل األراء المهارى . -نقاط الضع

خالل األراء المهارى .

 األخطاء اللا عة خالل األراء المهارى .يقددوم المعلددم أو المددررب بمراددداة خاددا ص اددوته دنددر تقددريم اللددر
اللفظي الذي يسا م في بناء التاور اليركي لألراء وذلك مخ ييث :
 ررجته – فالاوت للمعلم يجدب أخ يكدوخ معبدر ددخ مضدموخ وأ ميدة
جزء األراء المقاور .
 وضددو – فالاددوت للمعلددم يجددب وضددو اليددرو

ومخددار األلفدداظ

ييث ذا يؤثر في مرى استيعاب المتعلم للجزء الملرو .
 مال مددة – مال مددة األلفدداظ والعبددارات المسددتخرمة فددي التقددويم اللفظددي
للمريلة السنية للمتعلميخ .

 )2تقريم تطبيقي لألسلوب المهارى .
 الخطوة التكميلية بعر بناء التاور اليركي لألراء المهدارى مدخ خدالل
تقددريم لفظددي لألسددلوب المهددارى أخ يبددرأ المعلددم أو المددررب باسددتخرام
التقريم التطبيقي مخ خالل تقريم نموذ يركي لألسلوب المهارى مثال
"اللكمددة المسددتقيمة األماميددة القادديرة – أكزم د – سددوكي" ويمكددخ
تقريم النموذ باستخرام أي وسديلة تمدنا المدتعلم أو الالددب المبتدر،
فهددم للخاددا ص الفنيددة لمرايددل أراء األسددلوب المهددارى بلددكل أكثددر
وأدم لتلك الخاا ص .
 يجب دل المعلم أو المررب مراداة بعض النقداط فدي تقدريم النمدوذ
التطبيقي لألسلوب المهارى المرار تعلمه و
 -اسددتخرام تلددكيل لواددو

كاآلتي :

المددتعلم أو الالدددب المبتددر ،يكددوخ مددرى

رؤيته دموريا ً دل النموذ التطبيقي المقرم ويسما برؤية جميدئ
األراء الفنية .
-

أخ يكددوخ النمددوذ التطبيقددي المددؤرى يتميددز بدداألراء الجيددر لجميددئ
مرايله مما يسما باالستيعاب الكامل والراي للمتعلميخ .

 أخ يسما األراء للنموذ تطبيقيا باستخرام السدردة العاريدة لده ثدمالتددرر فددي السددردة لددألراء البطدديء للددر النقدداط األكثددر أ ميددة
خالل األراء المهارى المتعلم .
 يجب أخ ياايب النموذ التطبيقي لدألراء لدر لفظدي لبيداخ أ دمالخاا ص الفنية له .
 يجب دل المعلم أو المررب االمتناع دخ إظهار األخطاء التي يقدئفيها المتعلم المبتر ،خالل تقريم النموذ التطبيقي .

 )3تجريب وتطبي األراء لألسلوب المهارى .
نا يبرأ المتعلم أو الالدب المبتر ،بالقيام بتجربة لتنفيدذ األراء المهدارى
في ظرو

سهلة وغير مربكة للمتعلم وذلك مخ خالل الترر فيما يلي :

 األراء لألسدلوب المهددارى فددي ادورة بسدديطة مددخ خدالل تلددكيل يتميددز
بإتايددة الفراددة للمعلددم أو المددررب برؤيددة جميددئ الدبيدده خددالل األراء
الجمادي لألسلوب المهارى المتعلم .
 األراء لألسددلوب المهددارى فددي اددورة اسددتخرام زميددل سددلبي و و ددذا
يسددما بزيددارة فعاليددة دمليددة الددتعلم لددألراء مددئ وجددور ظددرو

نمددو

المددرركات اليسددية لددألراء "تقددرير المسددافة – تقددرير القددوة – تقددرير
الزمخ" .
 األراء لألسلوب المهارى في اورة استخرام زميدل إيجدابي ملدروط و
ييث يقوم المعلم أو المررب بمنا الزميل واجب ميدرر لكدي ينفدذع مدئ
المتعلم أو الالدب المبتر ،خالل مرايل األراء لألسلوب المهارى .

 األراء لألسدددلوب المهدددارى فدددي ادددورة زيدددارة فادليدددة التنفيدددذ لدددألراء
لألسلوب المهارى اير التعلم .
و نا يمكخ إتباع اآلتي :
 زيارة مساية تنفيذ األراء . زيارة أو تقليل سردة األراء . التنوع في نودية خطوط سير وتيركات الالدب خالل تنفيدذ األراء.

