استراتيجية التعليم و التعلم المعتمدة
بكلية طب بنها
في مجلس الكليةرقم  023بتاريخ 2383/7/81
"استراتيجية التعلم النشط"

التعلم النشط ))Active Learning
طريقة تدريس تشرك المتعلمين فى عمل أشياء تحفزهم على التفكير
فيما يتعلمونه.

التعلم النشط
التعلم بالطرق التقليدية
وجه المقارنة
محفز/موجه/ميسر/مصدر للخبرة
ناقل للمعلومات وملقن للطالب
دور المعلم
إيجابى  ،مشارك فى العملية التعليمية
سلبى ،فقط متلق للمعلومات
دور المتعلم
إدارة الفصللللللللللللل يللتحكم المعلللم مافللرداب فللى رللبط وإدارة الفصللل يشارك الطلالب فلى رلبط وإدارة الفصلل
الدراسى
الدراسى
الدراسى
معلاة للطالب ويشاركون بتحقيقها
أهلللللداع التعلللللليم غير معلاة
والتعلم
مصلللللللادر متاوعلللللللةا المعللللللللم ،الكتلللللللاب
مصادر التعلم المعلم والكتاب المقرر
المقرر،المكتبللللة ،شللللبكة النترن ،البي للللة
المحيطة....
فللى جميللت اهتجاهللات مللن المعلللم للمللتعلم
خطى،باتجاه واحد من المعلم إلى المتعلم
التواصل
ومللن المتعلمللين نقللرانهم ومللن المتعلمللين
للمعلم
الوسائل التعليمية غالبلللا ب ملللا تقتصلللر عللللى الملللواد المطبوعلللة م لللل تتاللوا الوسللائل تبع لا ب لهللدع عمليللة التعللليم
والتعلم وتشمل المواد اللكترونيلة إرلافة
الكتب والمالزم والمذكرات
إلى المواد الورقية
ناتج التعلم

حفظ وتذكر المعلومات

التقويم

يقوم المعلم بإصدار حكم الاجاح أو الفشل

فهللم وحللل المشللكالت باسللتخدام مسللتويات
التفكير العليا
يسللاعد المعلللم فللى اكتشللاع نللواحى القللوة
والضلللعن ملللن خلللال التقلللويم المسلللتمر
للعملية التعليمية

الطرق المعتمدة فى مجلس الكلية للتعلم النشط:
 طريقة المحاضرة المعدلة . Modified Lecture
 طريقة المناقشة . Group discussion
 التعلم الذاتى . Self learning
 حل المشكالت .Problem solving

المحاضرة المعدلة Modified Lecture






يتم فيها إعالم الطالب باألهداف واألهمية التطبيقية للمحاضرة.
يستتت دم التشتتقيل لرفتتت مستتتقم ا هتمتتام بالمقضتتق ك ت ي يقتتقم المحاضتتر
بطرح سؤال خاص بالمقضق فى بداية المحاضرة.
تست دم وسائل سمعية و بصرية مساعدة.
تكقي المحاضرة فى اتجاه واحد من المحاضر الى المتلقى بمعنى أي تكتقي
تفاعلية.
تقستتتم المحاضتتترة إلتتتى جتتتلأين يت للهمتتتا ستتتؤال أو مناقشتتتة حتتتقل مقضتتتق
المحاضرة.

مجمقعات المناقشة Group discussion
 تتسم بالتفاعلية النشطة فى مجمقعات صغيرة وتتراوح المجمقعات متا بتين
 03–23متعلم.
 تنقسم الى طريقتين رئيستين :مناقشة بنائية و غير بنائية.
و فيهتتا يطتترح المعلتتم أستتملة محقريتتة منظمتتة تتتدور حتتقل األفكتتار الرئيستتية
للمتتا ة المتعلمتتة للحصتتقل علتتى استتتجابة محتتد ة ويكتتقي فيهتتا المحاضتتر هتتق
المتحكم األساسى (بنائية) أو أي تطرح المشتكلة و تنتاقم متن قبتل الح تقر
و يقتصر فيها ور المحاضر على التنسيل فقط (غير بنائية) .

التعلم الذاتى Self learning
هتتتى حصتتتقل الطالتتتب علتتتى المعلقمتتتات باستتتتقاللية بمعنتتتى أي يشتتتارل الطالتتتب فتتتى
مسمقلية تعليمه لكى يتمكن مستقبليا من قدرته على اكتساب المعلقمات بنفسه.
أم لة لتافيذ التعلم الذاتى فى العملية التعليميةا
) )Presentation, assignments, research projects,

حل المشكالت Problem solving
الحصتتتقل علتتتى حلتتتقل واقعيتتتة و متتتؤ رة للمشتتتكالت متتتن ختتتالل تحليتتتل البيانتتتات و
ا ستنتاج الصحيح.
 طرح سؤال من قبل المعلم.
 تسجيل الطالب ستجابته بعد مناقشتها مت زميله.
 ابالغ المعلم بنتيجة المناقشة.
 تقضيح ا جابة الصحيحة.

