
يوّفر التعلُّم يف إطار املجموعات يف طّياته فرًصا كبرية للتعلُّم امُلذّوت، وذلك بسبب الطابع غري الرسمّي لإلطار، وبسبب درجة 

التقارب الفكرّي بني املتعلمني. البْنية املتساوية والحديث التشاريّك )إن  ُطّبق هذا عىل النحو السليم( يدفعان إىل استخراج ناتج 

مشرتك )فكرة، أو حّل ملشكلة، أو مرشوع( ما كان له أن ُينَتج لوال جلوس الطلبة مًعا. ما قد يتوّلد من مشاركة كبرية، وحافزّية عالية، 

وانفتاح- هي أمور رضورّية لعملّية التعلُّم، لكن بعض التفاعالت الجامعّية ال ُتفيض بالّضورة إىل التعلُّم، ويف سبيل تحقيق محادثة 

تشاركّية نوعّية يحتاج الطلبة إىل تطوير مهارات محادثة تعليمّية وإىل تعلُّم مبارش ألشكال املحادثة املؤّثرة.

لالستزادة يف هذا املوضوع، راِجعوا: التعلُّم يف مجموعات داخل غرفة التدريس، مايا بوجو- شفارتس- مركز املعلومات التابع ألفنيه روشاه

التعلُّم يف مجموعات- قواعد عاّمة

 حافظوا عىل مبنى املجموعات. املجموعة الثابتة قد تكون أكرث فاعلّية وتأثريًا من املجموعة التي تتغرّي بني حني . 1

وآخر. ثبات املجموعة ميّكن أعضاَءها من التعامل مع الرصاعات عىل امتداد الوقت، والعودة إىل املراحل األوىل 

من التفكري عند الحاجة، وميّكنها كذلك من التدرُّب باستمرار عىل العمل املشرتك.

 المئوا املَهّمة للنشاط الجامعّي. يك يتمّكن جميع الطلبة من املشاركة يف الحديث الجامعّي، ويك يتمّكنوا كذلك . 2

من إخراج كفاءات مختلفة إىل حّيز النور، من املفّضل متكني املجموعة من العمل عىل َمَهّمة تتطّلب عدًدا من 

أشكال العمل- بدًءا من بناء طراز، مرورًا بتحليل أعامل  فّنّية، وصوالً إىل وصٍف تحلييّل لحدٍث سببّي.

 أعّدوا للطلبة "محّفزات محادثة"، بغية متكينهم من إجراء حديث جامعّي. مُتْكن مساعدتهم عىل ذلك بواسطة . 3

أوراق تتضّمن مقوالت ُتحّفز عىل هذا النوع من الحديث. راِجعوا: أدوات للحديث الجامعّي الذي يعّزز التعّلم.

 استخِدموا توزيع الوظائف يف داخل املجموعة بطريقة ذكّية. احرتِسوا يك ال يدفع توزيُع الوظائف الطالَّب . 4

ليعمل كلٌّ عىل الجوانب التي تخّصه يف املَهّمة. إذا اخرتتم توزيع األدوار، فاضمنوا أن يتوىّل كّل طالب يف كّل 

مرّة دورًا مختلًفا عاّم يف غريها.

 تبنَّْوا منهجّيات وأدوات ُتساعد جميع أفراد املجموعة عىل أخذ قسط يف النقاش. عىل سبيل املثال- لزاٌم عىل . 5

كّل طالب أن يشارك يف النقاش وأن يساهم بفكرة واحدة عىل األقّل. يعرض كّل واحد من الطلبة جانًبا معّيًنا 

من عمل املجموعة يف داخل الهيئة العاّمة )الصّف الكامل(، وهكذا دواليك.

 اعرضوا عىل الطالّب نوع التفاعالت التي تتوّقعون أن تحصل بينهم، واطرحوا مثاًل لهذا األمر. ال تنطلقوا من . 6

فرضّيٍة ُمفادها أّن الطلبة يفهمون كيف يجب عليهم التحّدث عىل النحو األمثل داخل املجموعة.

 استِغّلوا الوقت الذي يتحّقق فيه تعلُّم زمالء للمشاهَدة والتأّمل، ال ملجرّد التدّخل املبارش يف عملهم. سيمّكنكم . 7

األمر من إجراء فحص واستشفاف مدروَسنْي مع الطالّب، وتطبيق عملّية "التفكري حول التفكري" حيال الطريقة 

التي تحّدثوا فيها يف املجموعة.

هيا اخرج وتعّلم: الحديث التشاريّك النوعّي يف التعلُّم داخل املجموعات 
يف غرفة التدريس

مّدة املكوث: 10 دقائق يف واحد من الصفوف
عدد الصفوف: 5

خلفية استعّد: 

اخرج وتعّلم1

http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/lemida_bkvutsot2.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/lemida_bkvutsot2.pdf


 حّتى حني تجلسون يف املجموعة كمعّلمني، حاولوا االمتناع عن قيادة الحديث عىل نحو مكّثف. حاولوا االمتناع . 8

عن إصدار األحكام وعن التطرّق املتواتر إىل أقوال الطالّب، وامتنعوا عن توزيع األدوار بني أعضاء املجموعة، وعن 

ل املسؤولّية عىل السريورة.  طرح الكثري من األسئلة -وكّل ذلك بغية متكني الطلبة من تحمُّ

نوهم بداية من خوض التجربة يف . 9 نوا الطلبة من خوض تجربة الحديث الجامعّي عىل نحٍو تدريجّي. مكِّ  مكِّ

َمَهاّمت بسيطة نسبيًّا، وبعدها فقط يجري االنتقال إىل َمَهاّمت مرّكبة.

ملزيد من األمثلة حول النقاش الجامعّي الذي يعّزز التعّلم

اخرج:

ستجد يف الصفحة القادمة استامرة توثيق لسري تعلُّم يف موضوع املحادثة التشاركّية يف التعّلم داخل مجموعات يف 

ْق من أّن الصفوف التي تنوي زيارَتها ُتطّبق هذا النوع من التعلُّم خالل املشاهدة. الصّف. قبل خروجك للمشاهدة، تحقَّ

كّلام قابلَت إحدى عالمات الطريق، أرش إىل ذلك  بـِ )√( يف املكان امُلَعّد لذلك )وكذلك أكرث من مرّة يف الصّف(. َطرُح 

أمثلة لعالمات الطريق ُيساعد يف التعلُّم املشرتَك. اكتب يف نهاية سري التعلُّم يف املكان املالئم يف االستامرة مجموَع 

املّرات التي رأيت فيها عالمات طريق يف جميع الصفوف.

وتعّلم

استِعْن باألسئلة الالحقة يك تتعّلم من البيانات التي جرى تجميعها. اطلب من أفراد طاقم آخرين االنضامم إىل النقاش.

 ما هي الخصائص األكرث تكرارًا من بني الخصائص التي قمَت بتشخيصها؟	 

 ما هي الخصائص التي مل تشّخصها بتاًتا، أو شّخصتها ملّرات قليلة فقط؟	 

 إىل أّي درجة يدّل تكرار الخصائص عىل مستوى املهارة لدى الطلبة؟	 

 إىل أّي درجة شارك الطلبة يف التعّلم؟ هل كان لألمر عالقة مبستوى الحديث يف املجموعة؟	 

 من الشخص الذي تريده أن يخرج لدراسة املحادثة التشاُركّية يف املرّة القادمة؟	 

 ما هي سريورات التعلُّم التي تريد املبادرَة إليها يف الطاقم؟ من هو الشخص الذي تريده أن يقودها؟	 

أسئلة إضافية للتعلُّم 

اخرج وتعّلم2
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