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استراتيجيات التعلم النشط
(التعلم باالكتشاف)
تعريفه :
هو عملٌة تفكٌر تتطلب من الفرد إعادة تنظٌم المعلومات المخزونة لدٌه وتكٌٌفها بشكل ٌمكنه من رؤٌة
عالقات جدٌدة لم تكن معروفة لدٌة من قبل .

أهمية التعلم باالكتشاف
ٌ -1ساعد االكتشاف المتعلم فً تعلك كٌفٌة تتبع الدالئل وتسجٌل النتائج وبذا ٌتمكن من التعامل مع
المشكالت الجدٌدة .
 -2القدرة على اصدار االحكام على األشٌاء
ٌ -3شجع االكتشاف التفكٌر الناقد وٌعمل على المستوٌات العقلٌة العلٌا كالتحلٌل والتركٌب والتقوٌم

أنواع االكتشاف
 -1االكتشاف الموجه
وفٌه ٌزود المتعلمٌن بعملٌات تكفً لضمان حصولهم على خبرة قٌمة  ،وذلك ٌتضمن نجاحهم فً استخدام
قدراتهم العقلٌة الكتشاف المفاهٌم والمبادئ العلمٌة

 -2االكتشاف شبه الموجه
وفٌه ٌقدم المعلم المشكلة للمتعلمٌن ومعها بعض التوجٌهات العامة بحٌث ال ٌقٌده وال ٌحرمه من فرص
النشاط العلمً والعقلً  ،وٌعطً المتعلمٌن بعض التوجٌهات

 -3االكتشاف الحر
وهو أرقً أنواع االكتشاف  ،وال ٌجوز أن ٌخوض به المتعلمٌن إال بعد أن ٌكونوا قد مارسوا النوعٌن
السابقٌن وفٌه ٌواجه المتعلمون بمشكلة محددة  ،ثم ٌطلب منهم الوصول إلى حل لها وٌترك لهم حرٌة
صٌاغة الفروض وتصمٌم التجارب وتنفٌذها

خطوات التعلم باالكتشاف
تقدٌم المشكلة المراد دراستها
البد من وجود مشكلة أو سؤال أو قضٌة ما حٌث ٌقوم المعلم بتقدٌم هذه المشكلة مبٌنا لهم االجراءات
الواجب اتباعها فً البحث عن حل أو تفسٌر لهذه المشكلة وٌتوقف نوع المشكلة وأسلوب عرضها على
عدة عوامل منها

ومن اشكال عرض المشكلة
 -1تقدٌم معلومات متضاربة إلى الطلبة والطلب منهم اختٌار معٌن من هذه المعلومات
 -2تقدٌم أو عرض أمور تتعارض مع أفكار الطلبة
 -3تقدٌم أو عرض مواقف أو قضاٌا من دون تحدٌد نهاٌات لها إلتاحة الفرصة للتالمٌذ لبحث عن
نهاٌات مقبولة.

دور المعلم فً التعلم باالكتشاف
 -1تحدٌد المفاهٌم العلمٌة والمبادئ التً سٌتم تعلمها وطرحها فً صورة تساؤل أو مشكلة .
 -2اعداد المواد التعلٌمٌة الالزمة لتنفٌذ الدرس
 -3صٌاغة المشكلة على هٌئة أسئلة فرعٌة بحٌث تنمً مهارة
 -4تحدٌد األنشطة أو التجارب االكتشافٌة التً سٌنفذها المعلمون
 -5تقوٌم المتعلمٌن ومساعدتهم على تطبٌق ما تعلموه فً مواقف جدٌده.

مكتب اإلشراف التربوي

