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 السالم عليكم

 طالبى االعزاء اطمئنوا نحن معكم ولم نترككم

 ستتغير الظروف قريبا ان شاء هللا

 هذه المحاضرة االولى فى التعلم النشط فى تعليم الكبار

 7اى طالب عنده استفسار انا معكم كل يوم بعد صالة المغرب الساعة 

 أمثلالمطلوب منكم المذاكرة واستغالل الوقت استغالل 

 شيء  ال تقلقوا       د محمد هاللوان شاء هللا عندما نعود الى محاضراتنا سيعوض كل 

 
 محو األمية وتعليم الكبار فى برامج النشط التعلم: الفصل الثاني

 :هي البدء فى التعلمهناك أربع طرق تساعد على      

 بترتيبه: فاجعل من هذا المكان جوًا جذابًا بطريقتك الخاصة خلق مناخ مناسب للتعلم 1

 .عل يمكنك إنجازها بالف المهام األساسية التيلنفسك  : حددضع قائمة مسبقة بالمهام المطلوبة 2
 لعمل.لستجنيها من أداء هذه المهام وستجد نفسك مدفوعًا  التي :عينيكضع فوائد الدراسة نصب  3
ان ترتيب المك إعادة: استغرق الدقائق األخيرة للعمل فى للمرة التاليةاترك مناخ عملك جذابًا  4

 ترةنت قد حققت الهدف من تلك الفعمل إذا ما ك كل فترة وأخيرًا كافئ نفسك فورًا عن واالستعداد

 لتعلم النشط :لأواًل : األهداف المباشرة 

 للدارسين وتحسين مستواهم . زيادة المهارات التعليميةو  للدارسين تنمية المواهب واالبتكار -1

 (.الحسابية ..... –اإلمالء  –القراءة  –لدى الدارسين ) مهارات لغوية  تنمية المهارات المختلفة -2

 الحديث.آداب   –الصدق  –األمانة  –مثل االحترام يهم لد تنمية القيم-3

 جعل عملية التعلم ممتعة ومشوقة ..و  جذب وتشويق الدارسين -4

 ....ص مثل القص من خالل األنشطة الدارسين السلبية وتدعيم السلوكيات اإليجابيةسلوكيات  تقويم -6

 ثانيًا : األهداف غير المباشرة ألنشطة وأساليب التعلم النشط : 

 . التعاونيتعلم األقران والتعلم إتاحة ممارسة أساليب التعلم النشط مثل  -1
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 بين الدارسين . ةالفروق الفرديإتاحة الفرصة للتعامل مع  -2

 يمر بها الدارس . التي توسيع وتنويع الخبرات -3

 والتعاون معًا . زيادة مشاركة الدارسين -4

 لدى الدارسين . امتداد أثر التعلم -5

 

 تعريف التعلم النشط فى برامج محو األمية وتعليم الكبار : -أ

لة تتعلق أو حل مشك المتعلمون فى قراءة أو كتابة أو مناقشة يشاركأن  ينبغييكون التعلم نشطًا  لكي     
خدموا يتطلب من المتعلمين أن يست الذي، وبصورة أعمق فالتعلم النشط هو تجريبيبما يتعلمونه أو عمل 

 .مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق بما يتعلمونه

 فإن التعلم النشط هو :وبناًء على ذلك 

 . "على التفكير فيما يتعلمونه  تحفزهمالمتعلمين فى عمل أشياء " طريقة تدريس تشرك      

 حيث يقوم المتعلمون بأنشطة عدة تتصل بالمادة المتعلمة ،التعليميةفى العملية  مشارك نشطفالمتعلم     
لمعلم اوفرض الفروض واالشتراك فى المناقشات والبحث والقراءة والكتابة والتجريب . أما  طرح األسئلةمثل : 

 .التعليمي، فهو ال يسيطر على الموقف و الموجه والمرشد والمسهل للتعلمفدوره ه

 :وتعليم الكباربرامج محو األمية  فيالحاجة إلى التعلم النشط  -ب 

 : بالتالي ( فى الطرق التقليديةأنشطة المتعلم ) الدارس ويمكن أن توصف 

 كبير مما يتعلمه . حفظ جزءيفضل المتعلم  -1

 .إال إذا ذكرت وفق ترتيب ورودها فى الكتاب يصعب على المتعلم تذكر األشياء -2

 .تطلب تفكيراً ت التيالنظرية  حقائق كثيرة عن الموضوعاتتحتوى على  التييفضل المتعلم الموضوعات  -3
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  متعلم االستنتاجات بالحجج واألمثلة بالتعارفتختلط على ال -4

بالذات  فى عقل المتعلم مما يكسبه الثقة تندمج فيه المعلومة الجديدة اندماجا حقيقياً  التعلم النشطففى  –
 : بالتالي أنشطة المتعلم فى التعلم النشط. ويمكن أن توصف 

 يات .الجزئ  ويصعب عليه التركيز فييتعلمه ل اإلجماليفهم المعنى يحرص المتعلم عادة على  -1

 بأهمية ما يتعلمه . وقتًا كافيًا للتفكيريخصص المتعلم  -2

  الجديدة.بمواقف الحياة  ربط األفكار الجديدةيحاول المتعلم  -3

 يربط المتعلم كل موضوع جديد يدرسه بالموضوعات السابقة ذات العالقة . -4

 األخرى . فى مادة ما مع األفكار األخرى فى المواديحاول المتعلم الربط بين األفكار  -5

 وتعليم الكبار :محو األمية  أهمية التعلم النشط فى برامج -جـ

 :بصورة واضحة أو بصورة شبه واضحة خالل المبادئ الرئيسة للممارسات التدريسية السليمة سواءً     

 .متعلمينالتعاون بين التشجع  التيالممارسات التدريسية السليمة هى  -1
 .التفاعل بين المعلم والمتعلمينتشجع  التيالممارسات التدريسية السليمة  -2
 .تغذية راجعة سريعةتقدم  التيالممارسات التدريسية السليمة  -3
 .وقتًا كافيًا للتعلمتوفر  التيالممارسات التدريسية السليمة  -4
 . مألداء المتعلتضع توقعات عالية  التيالممارسات التدريسية السليمة هى  -5

 فوائد التعلم النشط فى برامج محو األمية وتعليم الكبار وكيفية تطبيقه : -د

 الجديدة. شط دلياًل عند تعلم المعارفخالل التعلم الن معارف المتعلمين السابقةتشكل -1

  ؛للمشكالتعندهم  مألوفة حلول ذات معنىيتوصل المتعلمون خالل التعلم النشط إلى  -2

 .الجديدة  حول فهمهم للمعارف تعزيزات كافيةيحصل المتعلمون خالل التعلم النشط على  -3
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سترجاع االمتعلمين على   الحاجة إلى التوصل إلى ناتج أو التغيير عن فكرة خالل التعلم النشط تجبر -4
 . ببعضهاربطها  ربما من أكثر من موضوع ثم معلومات من الذاكرة

 .اتهمثقتهم بذ وهذا يعزز مثل: قدرتهم على التعلم بدون مساعدةيبين التعلم النشط للمتعلمين  -5

 .خالل التعلم النشط أو يشترك فيها تكون ذات قيمة أكبر ينجزها المتعلم بنفسه التيالمهمة  -6

 .تغيير صورة المعلم بأنه المصدر الوحيد للمعرفةيساعد التعلم النشط على  -7
 

 التالي:ولتطبيق التعلم النشط يمكن للمعلم أن يبدأ باستخدام طرق تدريس وذلك على النحو 
 

 :طرق تدريس ذات مجازفة بسيطة -أ

 يطلب المعلم من كل اثنين من الدارسين متجاورين أن يقوما بأنشطة مثل : -1
 الدرس.لمدة دقيقة خالل   " فكر واكتبتمرينات زوجية "  - -2
 .أو مناقشة فكرة الدرس لإلجابة عن سؤال لفكرة من مناقشات زوجية - -3
 .جمعها المتعلمون خالل الحصة يللمالحظات الت مقارنة زوجية - -4

 :طرق تدريس ذات مجازفة متوسطة -ب
 أو جماعية . مشروعات فرديةتكليفات لعمل   -1

 .إشراك المتعلمين فى إجابات -2
 يتدريب ميدان-3

 :طرق تدريس ذات مجازفة عالية -ج
 .التعاونيالتعلم  -1

 تعلم الفريق-2
  .حل المشكالتالتعلم القائم على  -3

 

 : " التعلم النشط " وفقًا لدرجة المجازفة فيالمتعلمون تصنيف ويمكن 
 :المجازفة بسيطةالمتعلمون نشيطون / درجة  -أ

 يتقييم ذاتأنشطة ، يعصف ذهنأنشطة ، عروض توضيحية، منظمة فى مجموعات صغيرة مناقشات

 :المجازفة عاليةالمتعلمون نشيطون / درجة  -ب
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 فى مجموعات. مناقشات غير منظمة، واحد عرض من متعلم، مجموعات صغيرةعروض فى ، لعب األدوار

 : (شروط)فى برامج محو األمية وتعليم الكبارمحددات التعلم النشط  -هـ

، قليةوتركيز لقوى المتعلم الع جهدتحتاج عملية التعلم وتحصيل المعلومات والمعارف بشكل جيد إلى     
 :شروطاليكون التعلم سهاًل والعائد منه أوفر نقترح عددًا  يولك

لتعلم من الراحة البدنية، فال يستطيع ا ي: الحصول على القسط الكافالحالة الفيزيائية المؤهلة للتعلم   -
 .لمتعب والجوعان والمجهد والمتوتركل من: ا

كون مهتمًا ، وأن يون ما يتعلمه الفرد له معنى لديهيجعل التعلم ممتعًا وأن يك: حب التعلم والتمتع به   -
 .تمل أن تدفعه إلى مزيد من النجاحمن المح يبنتائج التعلم الت

 .ية والجلسة الصحيحة أثناء التعلم: من التهوية الجيدة واإلضاءة الكافالبيئة المناسبة للتعلم   -
 : حيث إن تنظيم المعلومات يساعد العقل على استيعابها وسهولة استرجاعها  تكون المعلومات منظمة   -
 علم .والتفرد والتأمل فيما يت هبتكاريتمثل فى االت ي: والت استخدام استراتيجيات التعلم الفعال   -
خ ملتسجيل ونقل المعلومات إلى ال كل ما يلزم من الحواس: استخدام  استخدام كل اإلمكانات العقلية   -

 فال يقتصر على استخدام إحدى الحواس دون غيرها .
: من خالل ثقة المتعلم فى مستوى ذكائه واالعتقاد بأن له الحق فى التعليم االعتقاد فى إمكان التعلم   -

 نحو التعلم . اتجاهات إيجابيةوأن يكون لديه 
 


