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هّيا اخرج وتعّلم: سري الساعات الفردّية
 عدد الصفوف:7

مّدة املكوث: 7 دقائق

     استعد: خلفّية

من خالل الساعات الفردّية، ُترّكز خّطة "األفق الجديد" اإلصالحّية يف املدارس االبتدائّية واإلعدادّية عىل التعلُّم والتدريس اللذين يتمحوران 

يف الفرد. مُتّكن الساعات الفردّية املعّلمني من تعميق العالقة مع الطالّب وتدفعهم للتعلُّم، ومتّكنهم كذلك من تحسني تحصيلهم وتطوير 

سبل تفكري خاّلقة، واكتساب مهارات تعلُّم جديدة. تستطيع هاتان الفئتان )أي املعّلمون والطالّب( االستفادة من عملّية متكني فردّية، 

وكذلك تحسني اإلحساس بالقدرة الشخصّية. 

خصائص التدريس الذي يتمحور يف الفرد

•  تنظيم التدريس يف محيط اجتامعّي وتربوّي وتدرييّس دافئ وداعم ومثري للتحّديات، وتحويله )أي التدريس( إىل 	
فعل يوّفر بيئة آمنة وتعاماًل شخصيًّا ومتقّباًل ومحبًّا.

 تعميق تعرُّف املعّلمني عىل طالّبهم -كهدف قائم بذاته-، وكذلك لغرض مالَءمة التدريس-التعّلم للطالّب عىل 	 

النحو الذي ميّكنهم من التطّور والنمّو يف األبعاد املهّمة: البعد العقيّل )املعريّف(، والوجدايّن، واالجتامعّي- القيَمّي، 

- الحريّك، وصوالً إىل التحصيل املنشود. والحيّسّ

م الطالّب وتقديم تغذية راجعة  نوعّية، ابتغاَء دفعهم نحو األمام.	   متابعة تقدُّ

 بناء عالقات تبادلّية نوعّية بني املعلمني وطالّبهم، وبني الطلبة يف ما بينهم.	 

 منح الطالب فرصة التعبري عن ذاته ومنحه شعورًا بأّنه منتٍم ومقبول، ويحظى بالتقدير.	 

بحسب  النرشة الدورّية للمدير العاّم لوزارة الرتبية والتعليم، 1.5.2012، ص11 

فّكر قبل انطالقك للمشاهدة كيف ستتجّسد هذه الخصائص يف التدريس والتعلُّم يف الحّصة الفردّية، وقم بتخيُّل الشكل الذي 

ستبدو فيه هذه الحّصة.

لقراءة إضافّية: ماهّية الساعات الفردّية وساعات املكوث يف التعليم االبتدايّئ

إدارة البيداغوجيا لغرض تحقيق الفرص يف التدريس والتعلُّم يف املجموعة الصغرية- مالكا فيديسلفسيك وكادان كارملان. 

*يعالج هذا املخّطط الجوانب التنظيمّية إلدارة الساعات الفردية. سنقوم قريبا بتحميل مخّطط آخر عىل موقع مركز املعلومات، وهو يستعرض بتوّسع طرائق االتصال واملحادثة 
خالل التعّلم داخل املجموعات الصغرية. ميكن العثور عىل مؤّش لتقييم التحضري للساعات الفردية والتدريس فيها لدى فيدسيلنسيك وكارملن أعاله.

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD-4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/153777/9.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD-4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/153777/9.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD36B0FC-D84B-492A-95F1-1370C0FE3C54/112132/2nihulhapedagogia.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD36B0FC-D84B-492A-95F1-1370C0FE3C54/112132/2nihulhapedagogia.pdf
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اخرج: 

يف الصفحة التالية تجدون استامرة لتوثيق سري التعلُّم يف موضوع إدارة الساعات الفردّية.

ذ فيها عدد من الحصص الفردّية، وخّطط ألّي منها ستدخل. عند وصولك إىل  بناء عىل برنامج الحصص، قم باختيار الساعة التي ُينفَّ

كّل واحدة منها، تأّمل ما يدور من حولك بحسب عالمات الطريق. اكتب يف املرّبع الصغري يف عالمة الطريق األوىل عدد الطالّب أو 

املدرّسني، وقم بوصف أعاملهم يف املساحة املتبّقية.

وتعّلم

استعن باألسئلة التالية للتعلُّم من املعطيات التي جرى تجميعها. فّكر يف استدعاء بعض أعضاء الطاقم وعدد من الطلبة لجلسة 

تباُحث ونقاش:

 ما هي خصائص التدريس املتمحور يف الفرد التي تتجّسد يف صورة الوضع املعروضة أمامك؟	 

 ما هي طبيعة العالقات بني املدرّسني والطلبة التي تظهرها املعطيات، وبني الطلبة يف ما بينهم؟	 

إىل أّي درجة جرت مالَءمة التدريس الحتياجات الطلبة؟	 

 إىل أّي درجة تتناسب صورة الوضع مع تلك التي توّقعت مشاَهدتها؟	 

 َمن الشخص الذي تريده أن يخرج لدراسة إدارة الساعات الفردّية يف املرّة القادمة؟	 

 ما هي مسارات التعلُّم التي تريد املبادرة إليها يف صفوف طاقم التدريس؟ من الشخص الذي تريده أن يقود هذه املسارات؟	 

 مزيد من األسئلة للتعلُّم

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

