
م التشاركّي      •
ّ
التعل

التعلميّيةالعمليّةحتسنيهووالتعلميالرتبيةجلهازاملركزيّةال هدافأ حد

والتعلّرين،والعشرالواحدللقرنومالءمهتامتقّدمةتكنولوجيابواسطة

يفللتعلّرتنتقلاليتدارساملعددتدرجييًّافيزتايديتسع،رمقّيةبيئةيف

ومقابلسهم،درويفاحلاسوبيدجمونكُثرومعلّمونحموس بة،بيئة

.لعرصانأ مهّيةوذاتاملالمئةالتعلّرهماراتالتالميذيكتسباملعرفة،

نتابعمناس بة،رمقيّةوبيئاتتعلمييّةمناذجولتوفريالهدف،هذاولتحقيق

تعزيزاللخمنوالتقيميوالتعلّرالتدريسسريوراتتطويريف

ىلهتدفواليتالرمقّية،البيداغوجيا ،تلميذ رتمنيةا  ابس تطاعتهمتنّور 

منعامليًّاواملطلوبة،العامليفاملتعاقبةوالتغرّياتالتجديداتكّرمواكبة

احلوس بةهماراتمنبمتكِّنهوذكلوالعشين،احلاديالقرنيفال نسان

ىلحباجةهذاوكّرال ساس ّية، ىلضافةابل ردامئ؛وتدريبممارسةا  ا 

يوامئاملتاس تكبرانمجخاللمنهمنيّةانحيةمناملعلّمنيتطوير

من.واملهاراتواملضامنيالرمقيّراحلّيرانحيةمنالعديدةالقفزاتهذه

التعلّر"وذجمنعىلالضوءتسليطالنشةهذهيفارتأ ينااملنطلقهذا

ّمةامله"خاللمنوتطبيقهرمقّية،بيئةيف"التشاركّر

يفاملعلّمنيدتساعوتطبيقاتأ دواتوعرض،"التنفيذيّة/ال جرائّية

.معلهم

زعيبأ مينر

عداد،رتصمميروتنس يق :ا 

لياسرجّنار،رمرشدرقطرّيريفراحلوس بة .ا 

.  مرشدةرقطريّةريفراحلوس بةفادايرنّداف،ر

.  مرشدةرقطريّةريفراحلوس بة،ربولسراويةر

:حاسوبّيةنرتا رتركيرومتابعةرسريورةرال عداد،راستشارةربيداغوجيةر

.احملوس بةزعيب،رمفتّشرالبيداغوجيارأ مينر

رشافرومتابعة :ا 

ّّرللتعلميريفراملركبريعبدرهللارخطيب،رمديررقسمر .متعرالعر

اإلعدادطاقم 

أدوات رقمّية •

مؤتمر السكرتارية التربوية•

إعالنات•



م التشاركّي 
ّ
التعل

املشاركةتواصل،الربنيالعنكبوتيّة،الش بكةخيوطعىلاليومأ ولديكرب

منيتجّزأ رلجلزءيهفرالتعاونحتّولزمنيففيعيشونالتشعبّية؛والروابط

فيهتكنملوًماييذكرالثانويّةاملرحةليفتلميًذاأ نّرأ ظنّرولحياهتم،

مثلبه،مسلّرك مرللمشاركةتطبيقاتوجوديقبلوهومتوفّرة،الويكبيداي

لهذهاس تعامهلوروغريها،ال فالممشاركةومواقعالاجامتعيّرالتواصلش باكت

عىلدرتهقال بداعّية،قدراتهلس تغاللواحضدليليوميًّاال دوات

.غريهأ عاملعىلوالتعليقوالردّربأ فاكرهالآخرينمشاركة

وغل،غمستنداتمثلرمقّيةأ دواتوجودمعوخاّصةرضوريّة،همارةالتعاونّرالعملأ صبحأ يًضا،العملأ ماكنويف

Cooperative)"التعاونّرالتعلّر"املصطلحنيمراًراتداولت learning)(משתפתלמידה)التشاركّرالتعلّر"و"(Collaborative

learning)(שיתופיתלמידה)يفالتالميذشاركةمرعىليركّزانالمنوذجنيل نّرمعقول،ال مروهذااملعىن،نفسعنللتعبريابلتناوب

جنازخاللمنفّعال،بشلكصغريةمجموعاتيفالتعلّر طريقةخبالفالاكتشاف،ىلعالقامئالتعلّرعىلالكهامويعمتدحمّددة،همّمةا 

.الوجاهّيةالتدريس

لّرأ وكفرتةقبللكن أ نعلّرلزاًماواكن،-لرسوري-"التنفيذيّةأ وال جرائيّةاملهّمة"بواسطةوالتقيميللتعلّررمقّيةبيئةوتطويرختطيطا 

بنيواحًضااختالفًاهناكأ نّرادراملصيفالبحثأ ثناءلوتبنّيروالشح،التعريفهبدفالصحيحةادلقيقةوالتعابرياملصطلحاتأ ختار

التعلميّيةاملضامنيوعىلوالتالميذ،للمعلّرابلنس بةوالتقيميالتعلّرالتدريس،سريورةممارسةعىلومؤثّرجوهريّرالاختالفوهذاالمنوذجني،

.منوذجللكّراملالمئةواملهامّروالفّعالّيات

عربالتصالتكنولوجياخاللمنالتالميذبنيالاجامتعيّرالتفاعلعىلابلعامتدصغرية،مجموعاتيفللفردتعلًّماحيداثنأ ّّناميفيتشاهبان

.العنكبوتّيةالش بكة

،دهاحيدّر(همّمةمنجزء)همّمةتلميذللكّرحيثالتالميذ،منالعددقليةلمجموعاتيفيتّرالتعاونّرالتعلّر ثّربتنفيذها،التالميذفيقوماملعّلِ

ليهتوّصلتمااملموعاتتعرضوراملهاّم؛كّرالتالميذكّرينجزحّتراملموعةداخلالتالميذبني(املهّمةأ جزاء/املهامّر)ال دوارتبادليتّر منا 

.املعرفةتبادليفيكونالتعاون.النقاشخالل

.املموعةهمّمةأ ومعليمكّل(نفسهلرحيّدده)معلأ ودوراملموعةيفتلميذوللكّرهمّمة،مجموعةوللكّرمجموعات،يفيتّرالتشاركّرالتعلّر

واملعلوماتال فاكرحولنقاشوالرالتشاورخاللمناملموعةيفزمالئهمنيكتس هبااملعرفةبقيّةأ ّماواحًدا،معاًلروينجزميارسالتلميذ

.واملهارات



م التشاركّي ... تابع
ّ
التعل

التعّلرالتشاركّرالتعّلرالتعاونّر

يتخىّلرعنرنفوذهروس يطرتهصاحبرالنفوذروالس يطرةريفرالصّفراملعلّر

ابس تطاعتهرالاختياررواختاذرالقراراتلرتوجدردليهرحريّةرالاختيارالتلميذ

،روملعاجلةرقضاايرومعضالتةمالمئلتعّلرأ ساس ّياتراملعرفةةمالمئاملضامني أ كثرملواّدرمنرمس توىرعال 

جاابترحمّددةرغالبًراملهامّر عبارةرعنرقضاايرمفتوحة،رمكّونةرمنرأ جزاءاتكونرمغلقة،رولهارا 

مقارنة

م التشاركّي عبر اإلنترنت
ّ
التعل

املشاركةخاللمنصغرية،مجموعاتيفسهمبأ نفرالتعلّرمعلّيةميارسوناذلينالتالميذ،حولرمقّيةبأ دواتال نرتنتعربالتشاركّرالتعلّريمتركز

التشاركّيةاملهّمةتنفيذأ جلمنواملعلوماتاخلرباتبتبادلوالاكتشاف،التجريبابلبحث،فيقومونالبعض،بعضهممعوالعملالفّعاةل

.الاجامتعيّرالتفاعلبواسطةاملعرفةمنمتعّمقةمس توايتفتودلالتعلميّية؛ابملضامنياملرتبطة

امجلاعّي،ابلعملتسمحاليتالرمقّيةاتوال دورابملضامنيغنيّةتعلميّيةبيئةوتطويروالتعّل،التدريسسريورةختطيطيفهامّردوروللمعلّر

أ فالم،مقاطع،رسومات،أ صواتا،صورًرحتوياليتاملتعّددةالوسائطاس تغاللطريقعنالفّعاةل؛املشاركةعىلالتالميذتشجيعيفوتسامه

الفرديّةالفروقاتوتراعيالتالميذ،باهانترتشدّروشائقةممتعةالتعلّمّيةالتعلميّيةالسريورةجتعلأ خرى،متنّوعةومؤثّراتمتحّركةرسومات

.اخلاّصةورسعهتمقدراهتمحسبليتعلّمواعندمه،

ىليؤّديمّمامعهم،عملونياليتاملموعةأ عضاءمعوالفّعالّياتاملضامنيمشاركةمنالتالميذ رالرمقيّرالتشاركّرالتعلُريُمكِّن روابطتمنيةا 

وحلّراجلديدالعرصهذايفللعملالتالميذجتهيوال مهّرحصيح،بشلكاملهّمةل ّناءوتفاعلهمالتالميذدافعّيةويثريكامالتالميذ،بنياجامتعّية

.سويّةالقضااي
م التشاركّي من خالل 

ّ
"ذّيةاملهّمة اإلجرائّية أو التنفي"نموذج للتعل

التنّورهماراتوتطويراملتعلّرأ داءاتتعزيزاملعرفة،جماليفالتعّمقعىل(ال جرائّية)التنفيذيّةاملهّمةتقوم

ىلابل ضافةالطاّلب،عندالرمقيّر ويكون.حموسبمبنّربرانمجخاللمناخملتلفة،التفكريمس توايتا 

طاريفالعمل حّترواملتواصلملزتامناالعملمنوالطالباملعلّرتُمكّنتعاونّيةبرامجبواسطةاملشوعا 

ىلالوصول .املطلوباملس توىا 



م التشاركّي ... تابع
ّ
التعل

حياهتمواقعمنمأ خوذةشلكةمرأ وقضّيةاملتعلّمونفهياجيدذاتّية،تعلّرطريقةيهالتّنفيذيّةاملهّمة

ىلالوصولأ جلمنومعليًّا،نظرايًّرحبثًااملشلكةحبثاملتعلّمنيعىلجيب.حلوًلرلهاجيدواأ نوحياولون ا 

ىلاحلاجةدونوصياغتهاحللّر ىليذيّةالتّنفراملهّمةوتنمتيوحفظ؛تلقنيأ وحمارضاتا  البديل،التّقيميعاملا 

لاملعلوماتتذويتأ نّريهالتدريسيفالّطريقةهذهوراءمناملنطق.الفّعالالبحثأ مهّيّةيؤكّداذّلي

ّلرجيّدبشلكحيدث رشاد،املعرفةبناءيفرشياكًراملتعلّرأ والّطالبيكونعندماا  ذاوليساملعّل،اب  ا 

ىلالطالباملعلّرويُقّسم.منهتدّخلدونجاهزبشلكعلهياحصل طاّلب،5-3بنييحتورمجموعاتا 

جيادثّراملشلكةأ والقضّيةوحتديدكشفمجموعةكّرعىلحيث .احللّرا 

:مراحلأ ربعةعىلالتنفيذيّة/ال جرائيّةاملهّمةتقوم

ىلالتالميذتقس ميال طار،قّصةتعريف،:املوضوعةومعرفةمتهيد• .عاتمجمورا 

جياد:املشلكة/القضيّةحتديد• العاّمة،ال طارقّصةمنمأ خوذةقضّيةأ ومشلكةوحتديدا 

.الّطالبحياةبواقعومرتبطة

النّظريّة،املوادىلعابلعامتداملوضوعدراسةيفالتّعّمق:املعلوماتومجعالبحثالكتابة،•

.معلّيااّلرحيعكسمنتجوبناءللمشلكةممكنةحلولاقرتاحخاللمناملهّمةوجتهي

تقيميهاالصّف،تالميذأ مامةالهنائيّربصيغهتااملهّمةوعرضتقدمي:وتقيميهاعرضهااملهّمة،تقدمي•

ّرالتّعلّرمعليّةعنالطالبيكتهبامرتّدةوتغذيةمئشار،بواسطة املعارفوعنهبامرّريتال

.اكتس هبااليتاجلديدة

ناانقر ه" املهّمة التنفيذّية اإلجرائّية باللغة العربّية"لتجربة 

م التشاركّي •
ّ
التعليم،موقع  وزارة التربية و למידה שיתופית –التعل

كتابة إلياس نّجار

املصادر

م اإللكترونّي التشاركّي •
ّ
تعليم جديد،موقع  التعل

م التشاركّي الحاسوبّي •
ّ
وايزع  ، موقوإيجابّياتهخصائصه : التعل

https://sandbox.lms.education.gov.il/course/index.php?categoryid=15
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.wise-qatar.org/why-traditional-classrooms-should-go-collaborative


م التشاركّي والتعاونّي 
ّ
أدوات رقمّية تساعد على التعل

كزمرر"مطاح"منمدرس يّةامتحاانتل نشاءجديدةرمقيّةبيئة

الرتبويّةالتكنولوجيا

(answergarden)أداة إلنشاء سحابة كلمات تعاونّية ❖

(mentimeter)الدرس أداة رقمّية لتفعيل التالميذ خالل ❖

kahoot))أداة رقمّية إلنشاء استفتاء تعاوينّ ❖

padlet))لوح تعاوينّ إلنشاء عصف ذهيّن ❖

My Test Boxرابطرلبيئةر•

أسبوع العلوم والتكنولوجيا في املدارس االبتدائّية

يفوسباحملوالتكنولوجياالعلومل س بوعالتحضرياتمضن

-3-29و2018-3-19بنيعقدهاملزمعالابتدائّية،املدارس

.دكنولوجياوالترالعلوممغتشبنيالنظريمنقطعتعاون،2018

زعيّب،أ ميناذال س تالرمقّيةالبيداغوجياومفتّشطربيهمحد

بعدعنعلّرللترمقّيةوهماموحداتتطويريفال رشادوطامقي

التفاعلّرالصّفربيئةيف

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/digital_tools/answergarden
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/mentimeter
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/digital_tools/kahoot
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/digital_tools/padlet
http://mytestbox.cet.ac.il/
http://mytestbox.cet.ac.il/


املؤتمر السنوّي املتزامن عبر اإلنترنت إعالنات

بعد،عنلتعلّرامؤمتريفللمشاركةتدعومكالرتبويّةالسكراترية

عرب،21:00-16:00الساعاتبني2018-5-9ال ربعاءيوموذكل

الصورةعىلانقرللتسجيلال نرتنت،

حملوسبراللغةرالعربيّةراجبروتجتس يدررتطبيقّيرلمتحانر

10:00الساعةمنابتداءًر6/3/2018بتارخيال ّولاملوعد

10:00الساعةمنابتداءًر15/3/2018بتارخيالثاناملوعد

رابط للتعليمات•

بيئةرالصّفرالتفاعلّر

رشادتقدمي التفاعلّرّفرالصبيئةاس تعاملحولاملعلّمنيلطامقا 

العربّية،ابللغةّيةتعلميرووحداتفّعالّياتوتطويرل نشاءالرمقيّة،

رسأ والبيتيفتعلميهاميكنواملهامّرالوحداتهذه للتالميذالهاا 

.بيتيّةكوظيفة

رشادالرمقيّةالبيئةعىلاحلصوليفيرغبمن عليهجماّن،شلكبروا 

دالربيعنوانخاللمناحلوتس ندس:للس ّيدةالتوّجه

sondos@snunit.org.il:التالال لكرتونّر

رابطرلوحداترتعلميّيةرطّورتريفرالصّفرالتفاعلّر•

بيئةرالصّفرالتفاعلّر•

لقرايّئرهمّمةرتقيميريفرالتنّوررا

القرايئّررالتنوّريفتقيميهمّمة2018-2-22بتارخيللمدارسأ رسلت

بعنوانارشة،والعالتاسعةالصفوفلتالميذالعربّيةال مّربلغة

داءتقيمييتّرورّل،التفاعالصّفربيئةيفأ نشئتاملهّمة،"العوملة" ا 

دارةةبيئبواسطةتلقايئّربشلكاملهّمةيفالتلميذ .التعلّرا 

رابطرلرساةلراملهّمةرالتقيميّية•

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCtXWGYu-hn6LSHLMSIV2FOBeADOWLlqS_EblCiu-h-drtJw/viewform
http://storage.cet.ac.il/Bagrut/storage/Correspondence/Instructions_Heb-Ar_Sim_2018.pdf
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/interactive_class/home/uites
http://kids.gov.il/arab_education/
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital-reading-literacy/home/notice-board/mhmtetqyymfyaltnwralqrayyblghtealamalrbyteltlamydhalsfwfaltastewalashrteshbat2018

