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اخرج وتع ّلم

النوعي يف التع ُّلم داخل املجموعات
هيا اخرج وتع ّلم :الحديث التشار ّيك
ّ
يف غرفة التدريس
عدد الصفوف5 :
مدّة املكوث 10 :دقائق يف واحد من الصفوف

استعدّ  :خلفية
الرسمي لإلطار ،وبسبب درجة
فرصا كبرية للتع ُّلم ا ُملذ ّوت ،وذلك بسبب الطابع غري
يو ّفر التع ُّلم يف إطار املجموعات يف ط ّياته ً
ّ
ُ
ّ
التقارب الفكريّ بني املتعلمني .البنْية املتساوية والحديث التشاريك (إن ط ّبق هذا عىل النحو السليم) يدفعان إىل استخراج ناتج
مشرتك (فكرة ،أو ّ
حل ملشكلة ،أو مرشوع) ما كان له أن ُينتَج لوال جلوس الطلبة م ًعا .ما قد يتو ّلد من مشاركة كبرية ،وحافز ّية عالية،
وانفتاح -هي أمور رضور ّية لعمل ّية التع ُّلم ،لكن بعض التفاعالت الجامع ّية ال ُتفيض رّ
بالضورة إىل التع ُّلم ،ويف سبيل تحقيق محادثة
تشارك ّية نوع ّية يحتاج الطلبة إىل تطوير مهارات محادثة تعليم ّية وإىل تع ُّلم مبارش ألشكال املحادثة املؤ ّثرة.
لالستزادة يف هذا املوضوع ،ر ِاجعوا :التع ُّلم يف مجموعات داخل غرفة التدريس ،مايا بوجو -شفارتس -مركز املعلومات التابع ألفنيه روشاه

التع ُّلم يف مجموعات -قواعد عا ّمة
 1 .1حافظوا عىل مبنى املجموعات .املجموعة الثابتة قد تكون أكرث فاعل ّية وتأث ًريا من املجموعة التي تتغيرّ بني حني
وآخر .ثبات املجموعة مي ّكن أعضا َءها من التعامل مع الرصاعات عىل امتداد الوقت ،والعودة إىل املراحل األوىل
من التفكري عند الحاجة ،ومي ّكنها كذلك من التد ُّرب باستمرار عىل العمل املشرتك.
الجامعي ،ويك يتم ّكنوا كذلك
الجامعي .يك يتم ّكن جميع الطلبة من املشاركة يف الحديث
 2 .2المئوا املَه ّمة للنشاط
ّ
ّ
ّ
من إخراج كفاءات مختلفة إىل ح ّيز النور ،من ّ
املفضل متكني املجموعة من العمل عىل َم َه ّمة تتطلب عددًا من
ّ
ً
سببي.
وصف تحلييل
أشكال العمل -بد ًءا من بناء طراز ،مرو ًرا بتحليل أعامل ف ّن ّية ،وصوال إىل ٍ
ٍ
لحدث ّ
 3 .3أعدّوا للطلبة "مح ّفزات محادثة" ،بغية متكينهم من إجراء حديث جامعيّ .تمُ ْكن مساعدتهم عىل ذلك بواسطة
الجامعي الذي يعزّز التع ّلم.
أوراق تتض ّمن مقوالت ُتح ّفز عىل هذا النوع من الحديث .ر ِاجعوا :أدوات للحديث
ّ
توزيع الوظائف الط ّال َب
 4 .4استخ ِدموا توزيع الوظائف يف داخل املجموعة بطريقة ذك ّية .اح ِرتسوا يك ال يدفع
ُ
ليعمل ٌّ
كل طالب يف ّ
تخصه يف املَه ّمة .إذا اخرتتم توزيع األدوار ،فاضمنوا أن يتولىّ ّ
كل
كل عىل الجوانب التي ّ
م ّرة دو ًرا مختل ًفا عماّ يف غريها.
 5 .5تب َّن ْوا منهج ّيات وأدوات ُتساعد جميع أفراد املجموعة عىل أخذ قسط يف النقاش .عىل سبيل املثال -لز ٌام عىل
األقل .يعرض ّ
كل طالب أن يشارك يف النقاش وأن يساهم بفكرة واحدة عىل ّ
ّ
كل واحد من الطلبة جان ًبا مع ّينًا
ّ
من عمل املجموعة يف داخل الهيئة العا ّمة (الصف الكامل) ،وهكذا دواليك.

 6 .6اعرضوا عىل الط ّالب نوع التفاعالت التي تتو ّقعون أن تحصل بينهم ،واطرحوا مث ًال لهذا األمر .ال تنطلقوا من
فرض ّي ٍة ُمفادها ّأن الطلبة يفهمون كيف يجب عليهم التحدّث عىل النحو األمثل داخل املجموعة.
 7 .7است ِغ ّلوا الوقت الذي يتح ّقق فيه تع ُّلم زمالء للمشاهدَة والتأ ّمل ،ال ملج ّرد ّ
التدخل املبارش يف عملهم .سيم ّكنكم
مدروسينْ مع الط ّالب ،وتطبيق عمل ّية "التفكري حول التفكري" حيال الطريقة
األمر من إجراء فحص واستشفاف
َ
التي تحدّثوا فيها يف املجموعة.
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 8 .8حتّى حني تجلسون يف املجموعة كمع ّلمني ،حاولوا االمتناع عن قيادة الحديث عىل نحو مك ّثف .حاولوا االمتناع
عن إصدار األحكام وعن التط ّرق املتواتر إىل أقوال الط ّالب ،وامتنعوا عن توزيع األدوار بني أعضاء املجموعة ،وعن
طرح الكثري من األسئلة ّ
تحمل املسؤول ّية عىل السريورة.
وكل ذلك بغية متكني الطلبة من ُّتدريجي .م ِّكنوهم بداية من خوض التجربة يف
الجامعي عىل نح ٍو
 9 .9م ِّكنوا الطلبة من خوض تجربة الحديث
ّ
ّ
َم َهماّ ت بسيطة نسب ًّيا ،وبعدها فقط يجري االنتقال إىل َم َهماّ ت مر ّكبة.
الجامعي الذي يعزّز التع ّلم
ملزيد من األمثلة حول النقاش
ّ

اخرج:
ستجد يف الصفحة القادمة استامرة توثيق لسري تع ُّلم يف موضوع املحادثة التشارك ّية يف التع ّلم داخل مجموعات يف
ّ
الصف .قبل خروجك للمشاهدة ،تح َّققْ من ّأن الصفوف التي تنوي زيار َتها ُتط ّبق هذا النوع من التع ُّلم خالل املشاهدة.
ّ
ك ّلام َ
رح
قابلت إحدى عالمات الطريق ،أرش إىل ذلك بـِ (√) يف املكان ا ُمل َع ّد لذلك (وكذلك أكرث من م ّرة يف
الصف)َ .ط ُ
أمثلة لعالمات الطريق ُيساعد يف التع ُّلم املشرتَك .اكتب يف نهاية سري التع ُّلم يف املكان املالئم يف االستامرة مجموعَ
امل ّرات التي رأيت فيها عالمات طريق يف جميع الصفوف.

وتع ّلم
است ِعنْ باألسئلة الالحقة يك تتع ّلم من البيانات التي جرى تجميعها .اطلب من أفراد طاقم آخرين االنضامم إىل النقاش.
• ما هي الخصائص األكرث تكرا ًرا من بني الخصائص التي َ
قمت بتشخيصها؟
تشخصها بتا ًتا ،أو ّ
• ما هي الخصائص التي مل ّ
شخصتها مل ّرات قليلة فقط؟
• إىل أيّ درجة ّ
يدل تكرار الخصائص عىل مستوى املهارة لدى الطلبة؟
• إىل أيّ درجة شارك الطلبة يف التع ّلم؟ هل كان لألمر عالقة مبستوى الحديث يف املجموعة؟
• من الشخص الذي تريده أن يخرج لدراسة املحادثة التشا ُرك ّية يف امل ّرة القادمة؟
• ما هي سريورات التع ُّلم التي تريد املبادر َة إليها يف الطاقم؟ من هو الشخص الذي تريده أن يقودها؟
أسئلة إضافية للتع ُّلم

