حلقة نقاشٌة حول كٌفٌة استخدام موقع التعلٌم االلكترونً
اقامت كلٌة الطب البٌطري حلقة نقاشٌة عن البرٌد االلكترونً الخاص بالتدرٌسٌٌن
فً ٌوم الثالثاء  2012/2/22وقد القى الحلقة النقاشٌة التدرٌسً م.م .حٌدر حسن
مجٌد وكانت حول كٌفٌة استخدام التعلٌم اإللكترونً ) (E-Learningوسٌلة من
الوسائل التً تدعم العملٌة التعلٌمٌة وتحولها من طور التلقٌن إلى طور اإلبداع
والتفاعل وتنمٌة المهارات .وٌجمع كل األشكال اإللكترونٌة للتعلٌم والتعلم ،حٌث
تستخدم أحدث الطرق فً مجاالت التعلٌم والنشر والترفٌه باعتماد الحواسٌب
ووسائطها التخزٌنٌة وشبكاتها .فقد أدت النقالت السرٌعة فً مجال التقنٌة إلى ظهور
أنماط جدٌدة للتعلم والتعلٌم ،مما ٌزٌد فً ترسٌخ مفهوم التعلٌم الفردي أو الذاتً ؛
حٌث ٌتابع المتعلم تعلّمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقا لما لدٌه من
خبرات ومهارات سابقة .وٌعتبر التعلٌم اإللكترونً أحد هذه األنماط المتطورة لما
ٌسمى التعلم عن بعد عامة ،والتعلٌم المعتمد على الحاسوب خاصة .حٌث ٌعتمد
التعلٌم اإللكترونً أساسا على الحاسوب والشبكات فً نقل المعارف والمهارات.
وتضم تطبٌقاته التعلم عبر الوب وتعلم بالحاسوب وغرف التدرٌس االفتراضٌة
والتعاون الرقمً .وٌتم تقدٌم محتوى الدروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعٌة
والفٌدٌو وعبر األقراص المدمجة .الموقع االلكترونً برفع محاضرات التدرٌسٌٌن
لتسهٌل التواصل االلكترونً بٌن االستاذ والطالب لرفع مرتبة الكلٌة من بٌن كلٌات
الجامعة واالرتقاء بالمستوى العلمً لالستاذ والطالب .ومن خصائص التعلٌم
االلكترونً:
.1
.2
.3
.4

توفٌر جمٌع وسائل التفاعل الحً بٌن الطالب والمدرس و إمكانٌة تفاعل
الطلبة والمدرس على السبورة الذكٌة.
تفاعل الطالب مع المدرس بالنقاش حٌث ٌمكن للطالب التحدث من خالل
الماٌكروفون المتصل بالحاسب الشخصً الذي ٌستخدمه.
تمكٌن المدرس من عمل استطالع سرٌع لمدا تجاوب وتفاعل الطالب مع نقاط
الدرس المختلفة والتً تعرض على الهواء.
تمكٌن المدرس والطالب من عمل تقٌٌم فوري لمدا تجاوب الطلبة من خالل
عمل استبٌان سرٌع وفوري ٌستطلع من خالله المدرس مدا تفاعل الطلبة معه
ومع محتوى المادة التعلٌمٌة والتربوٌة.

.5
.6
.7

.8

ٌمكن للمدرس عمل جولة للطلبة ألحد المواقع التعلٌمٌة المتاحة على
االنترنت.
تمكٌن المدرس من استخدام العدٌد من وسائل التعلٌمٌة التفاعلٌة المختلفة
مثل مشاركة التطبٌقات.
مساعدة المدرس على تقسٌم الطلبة إلى مجموعات عمل صغٌرة فً غرف
تفاعلٌة بالصوت والصورة من أجل عمل التجارب فً الحال وفً نفس
الحصة وتمكٌن المدرس من النقاش مع أي من مجموعات
العمل ومشاركة جمٌع الطلبة فً تحلٌل نتائج أحد مجموعات العمل.
تمكٌن المدرس والطالب من عمل تقٌٌم فوري لمدا تجاوب الطالب من خالل
اختبار سرٌع ٌتم تقٌٌم ومناقشة تفاعل الطالب معه فً الحال وفى وجود
المدرس.

