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رؤيتنب:الىصىل إلى الزيبدة واإلبداع عبز التعلم والقيم
التنميت الذاتيت ــ الثقت ــ العمل الجمبعي

رسبلتنب:تهيئت بيئت تزبىيت تعليميت مبدعت ومحفزة تحقق تىقعبث ورضى المستفيد قيمنب  :المىاطنت ــ اإلبداع ــ اإلتقبن ــ تحمل المسئىليت ــ العدل ــ

اسرتاتيجيات التعلم النشط
الكرسي الساخن
ادرتاتقٍقة دفؾة و ذقؼة و باإلمؽان ادًخدامفا يف أي موضوع ،كؿا أنفا تعًرب من الطرق الػعالة عـدما ورود
املعؾم تردقخ ققم و معًؼدات معقـة .و هي تـؿي عدة مفارات مٌل الؼراءة وبـاء األدىؾة و تيادل األفؽار كؿا أنفا
مػضؾة عـدما ورود املعؾم الًػصقل مبوضوع معني أو مػاهقم معقـة.
خطوات االدرتاتقٍقة :
تـػذ بعدة ررق :
الؽردي الساخن لؾطالب :
وطؾب املعؾم من رالب مًطوع متقز مبوضوع أو حمًوى معني أو مفارة معقـة باجلؾوس يف الؽردي الساخن.
 وؽون الؽردي يف املـًصف وبؼقة الطالب حيقطون به. جيقب الطالب عن أدىؾة الطالب. -جيب أال تؽون األدىؾة إجاباتفا بؽؾؿة واحدة.

الؽردي الساخن لؾؿعؾم :
 جيؾس املعؾم يف الؽردي الساخن بفدف تشٍقع الطالب عؾى تؽوون األدىؾة. بـػس الطروؼة وؽون الؽردي يف املـًصف و الطالب حيقطون به.و وشٍعفم عؾى األدىؾة املػًوحة.
الؽردي الساخن يف نظام اجملؿوعات :
 وؼسم املعؾم الطالب إدي جمؿوعات صغرية  6 - 5رالب بعد أن قرأوا الدرس ،أو وؼسم الدرس إدي فؼرات حبقثخيًص كل رالب بػؼرة معقـة.
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 جيؾس أوالً رالب مًطوع من كل جمؿوعة يف الؽردي الساخن يف املـًصف و اليؼقة حيقطون به. ووجفون إلقه أدىؾة مػًوحة إما عن الدرس أو الػؼرة اليت خيًص بفا اجلالس يف الؽردي الساخن. وًيادلون األدوار فقؿا بقـفم بعد تشٍقع املعؾم. املعؾم مراقب و موجه هلم.الؼواعد املـظؿة لإلدرتاتقٍقة :
-------------------------------------- أخرب الطالب عـدما جيؾس يف الؽردي الساخن بأنه دوف وُسأل ثالثة ادىؾة و من حؼه اإلجابة أو الًؿرور بعدذلك وـًؼل و وأتي رالب آخر .
 -ادًخدم دائؿاً األدىؾة املػًوحة بعد إعطاء مؼدمة .
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