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  التعلم التعاونياستراتيجية. 

  .المفهومConcept 

بسٌط فً معناه بلٌغ فً مإداه فهو عبارة عن "  Cooperative learning  التعلم التعاونً

تقوم على اساس تقسٌم الطالب الى مجموعات احدى استراتٌجٌات التدرٌس ولها اسالٌب متنوعة 

( طالب  6-4صغٌرة تضم كل مجموعة طالب من مستوٌات مختلفة ٌتراوح عددهم عادة من ) 

ٌمارسون فٌما بٌنهم انشطة تعلٌم وتعلم متنوعة لتحقٌق هدف مشترك ٌعود علٌهم كمجموعة 

 وكؤفراد بفوائد تعلٌمٌة واجتماعٌة تفوق مجموع أعمالهم الفردٌة.

ٌمثل القوة الدافعة التً تلعب  ٌة ، حٌثانما هو قدٌم قدم البشروالتعلم التعاونً لٌس فكرة جدٌدة 

دورا هاما فً حٌاة الجنس البشري ، فالعمل التعاونً هو الذي شٌد حدائق بابل ) الجنائن المعلقة  

 (.هما واالهرامات وغٌر

عمل المجموعة على وفق ادوار محددة التعلم التعاونً ٌستند الى اٌجاد هٌكلٌة تنظٌمٌة لف 

وبالتناوب بٌن اعضاء المجموعة فالتعاون ال ٌعنً االتكال من قبل المجموعة على احد الطالب 

المتفوقٌن فٌها وال ٌعنً مناقشة مادة تعلٌمٌة ومساعدة احد اعضاء المجموعة بل ان التعلم 

القة الترابطٌة المشتركة بٌن ، وتتطلب العالتعاونً ٌستند على مبادئ اساسٌة فً التعلم 

مجموعات الطلبة اعتماد طالب على اخر وبصورة اٌجابٌة فعند تداخل المعلومات بٌن 

مجموعتٌن او اكثر ٌجري تعلم مهارات فردٌة فضال عن مهارات وسمات مختلفة مثل الثقة 

 بالنفس والقٌادة واتخاذ القرارات.

عمل منظم ودقٌق فهو لٌس عمال ارتجالٌا بل انه من خالل ما تقدم ٌتبٌن ان التعلم التعاونً 

ٌحتاج الى التخطٌط والتنفٌذ واتخاذ القرارات واالجراءات والتقوٌم لتحقٌق اهدافه وٌزٌد من 

فرص التفاعل بٌن الطلبة وٌزٌد من فرصهم فً تعلم المهارات المختلفة مما ٌإدي الى رفع 

 مستوى ادائهم.

ان لهذا النمط من التعلم مواصفات تختلف  ( Margulsارجلز ومنهم ) مفق كثٌر من العلماء توٌ

ومنها تقسٌم الطلبة الى مجموعات  Traditional styles  عما هً علٌه فً االسالٌب التقلٌدٌة

على عشوائٌة او غٌر عشوائٌة إلنجاز مهمات محددة ومعدة كً ٌدركوا ان احدهم معتمد 

 انجاز عمل لكل فرد فً المجموعة. تعاونهم بدال من تنافسهم وانهم مسإولون عن

ولهذا بدأ االهتمام فعلٌا بالتعلم التعاونً فً بداٌة السبعٌنات وخالل مرحلة الثمانٌنات وقد القى 

 عناٌة خاصة بسبب امكانٌة تطبٌقه فً المراحل الدراسٌة كافة اضافة الى الكلٌات والمعاهد.
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 العناصر االساسية للتعلم التعاوني. 

ٌجب ان ٌتضمن خمسة مبادئ اساسٌة فً تعلم المجموعات حتى ٌكون التعلم تعاونٌا حقٌقٌا 

 وهً.

 Mutual positive interdependence .اوال: االعتماد االيجابي المتبادل

ٌغرقون معا او ان اول متطلب لدرس منظم على اساس تعاونً فعال هو ان ٌعتقد الطلبة بؤنهم 

 ولٌتان فً المواقف التعلٌمٌة.ٌسبحون معا وللطلبة مسإ

 .ان ٌتعلموا المادة المخصصة 

 .ان ٌتؤكدوا من ان جمٌع اعضاء مجموعتهم ٌتعلمون هذه المادة 

، وٌتحقق االعتماد ولعل هذا ادعى الى ضرورة تآزر الكل وتنسٌق الجهود ألحداث التعلم الفعال 

 ٌلً.المتبادل االٌجابً فً التعلم التعاونً اجرائٌا عن طرٌق ما 

 .المشاركة فً المكافؤة -

 .المشاركة فً المهام -

 .المشاركة فً المصادر او الموارد المتاحة -

 .وحدة الهدف -

 والمدرس ٌمكن ان ٌستخدم كل او بعض هذه الطرق حسب طبٌعة الموقف التعلٌمً.

  

 Collective individual responsibility .لية الفردية الجماعيةالمسؤو: ثانيا

نفس المجموعة وتعنً ان كل عضو ٌكون مسإوال عن تعلمه وتعلم االعضاء االخرٌن فً 

جزاء الخاصة بزمالئه فً الجماعة ل عن تعلم الجزء الخاص به واالبمعنى ان كل عضو مسإو

، اي ان المجموعة مسإولة عن تقٌٌم جهود كل فرد من اعضائها وقٌاس مدى تحقٌق اهدافها 

موعة مسإول باإلسهام بنصٌبه فً العمل والتفاعل مع بقٌة افراد فكل عضو من اعضاء المج

المهمة  ألنهاءالمجموعة بإٌجابٌة ومساعدة من ٌحتاج من افراد المجموعة الى مساعدة اضافٌة 

 وبذلك ٌتعلم الطالب معا لكً ٌتمكنوا من تقدٌم اداء افضل فً المستقبل.

 Enhanced face-to-face interaction .التفاعل المعزز وجها لوجه: ثالثا

وٌتمثل ذلك فً التفاعل وجها لوجه اثناء قٌام االعضاء بؤداء المهمة والشك ان التفاعل وجها 

لوجه ٌضمن المساعدة والتشجٌع والتعزٌز لكل فرد من افراد المجموعة لتحقٌق االنجاز ، كما 

االجتماعٌة للتفاعل ومن ثم  ان التفاعل المباشر وجها لوجه من شؤنه توفٌر االنماط والتؤثٌرات

مما ٌإدي الى حفز ذوي الهمم المتدنٌة على ان ٌكونوا فً التؤثٌر فً تفكٌر بعضهم البعض 
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مستوى التوقعات من االخرٌن ومن ثم ٌبذلون المزٌد من الجهد للتعلم وٌنشؤ التفاعل وجها لوجه 

واثارة االسئلة واالجابة  اآلراءل نتٌجة لالعتماد المتبادل االٌجابً بٌن المجموعة وٌتمثل فً تباد

عنها والشك ان هذا الحوار وهذه المناقشة تكسب الطالب اتجاهات اٌجابٌة للعمل معا وهذا 

 ٌتطلب من المدرس متابعة الطالب وتوفٌر التغذٌة الراجعة لهم. 

 Personal and social skills .المهارات الشخصية واالجتماعية: رابعا

وتتمثل فً توظٌف المهارات الشخصٌة واالجتماعٌة داخل المجموعة مهما كان حجم هذه 

لم ٌسبق لهم ان تعاونوا فً مواقف المهارات صغٌرا حٌث ان هناك عددا كبٌرا من الطالب 

، لذا فؤنهم ٌعانون من نقص فً المهارات االجتماعٌة التً تمكنهم من القٌادة تعلٌمٌة سابقة 

ادة واتخاذ القرار وبناء الثقة واالتصال واداء الصراع ٌوتشمل هذه المهارات الق بنجاحوالتعاون 

 او النزاع ومن ثم بات من المهم تدرٌس هذه المهارات بشكل دقٌق كمهارات اكادٌمٌة.

 Process group work .معالجة عمل المجموعة: خامسا

عة ومختلف المجموعات ولكً وتعنً االفادة القصوى من امكانات ومهارات كل فرد فً المجمو

ٌتحقق ذلك فؤن تنظٌم المجموعة فً الدرس التعاونً او ما ٌطلق علٌه برمجتها او تشغٌلها ٌعتبر 

وٌتم هذاعن طرٌق مناقشة المجموعة لكٌفٌة ادائهم وتحقٌقهم ألهدافهم بفاعلٌة السبٌل لتحقٌق ذلك 

تٌسٌر  الجماعة وكذلكلذا ٌمكن لمجموعات التعلم التعاونً التساند فً االحتفاظ على استمرارٌة 

 تعلم المهارات المشتركة ذات الصبغة التعاونٌة. 

   .المبادئ االساسية للتعلم التعاوني 

 .Learning. التعلم -1

 وٌتضمن عنصرٌن هامٌن هما.

 تعلم الفرد نفسه . - أ

 التؤكد من ان جمٌع االفراد تعلموا. - ب

وهذا ٌعنً ان مجموعة العمل التعاونً متكافئة ومتضامنة فكل فرد تقع علٌه مسإولٌة تعلم نفسه 

، كما تقع علٌه مسإولٌة التؤكد من تعلم االخرٌن فً مجموعته وحثهم على التعلم او تعلٌمهم 

وذلك للوصول بجمٌع افراد المجموعة الى مستوى االتقان والن النجاح مشترك وبالتالً فؤن 

 عالمة كل فرد ستمثل عنصرا من عالمات المجموعة تإثر فً النتٌجة النهائٌة للمجموعة.
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 Enhancement التعزيز. -2

لموكلة الٌه بنجاح وٌعنً تشجٌع الطلبة لتعلٌم بعضهم البعض خاصة عندما ٌنجز احدهم المهمة ا

ة لألخرٌن حد الطلبنشاط الذي كلف به او عندما ٌوضح ااو عندما ٌتقن احدهم تعلم المادة او ال

والتعزٌز او التشجٌع ٌساعد فً اظهار انماط اجتماعٌة سلٌمة مثل مفاهٌم المادة الجدٌدة ، 

 المساعدة والمودة بٌن اعضاء المجموعة.

 People 's Calendar تقويم االفراد. -3

عن اسهاماته وان ٌعرف مستوى كل فرد وهل هو بحاجة الى مساعدة وتعنً ان ٌسؤل كل فرد 

من العمل التعاونً هو جعل كل فرد اقوى فٌما لو عمل بشكل اوتشجٌع الن الهدف االساسً 

ترك االفراد دون تقوٌم وذلك للتعرف على  ال ٌجوزفردي وذلك من خالل العمل التعاونً لذلك 

التعلم الذي وصلوا الٌه وكذلك التعرف على انتاج الطالب وذلك لتقوٌمه وتقدٌم المساعدة له مدى 

 ان كان بحاجة لها.

 Communication skills مهارة االتصال. -4

بمعنى ان كل فرد ان ٌتدرب على كٌفٌة التواصل مع االخرٌن والعمل معهم وتشجٌع افراد 

التعاونً مما ٌتطلب بناء الثقة المتبادلة بٌن افراد المجموعة وهً امور اساسٌة إلتمام العمل 

 المجموعة والتعاون فٌما بٌنهم والتحلً بالصبر واالناة فً حل المشكالت التً تواجه المجموعة.

 Community Calendar التقويم الجمعي. -5

وٌعنً تقوٌم عمل المجموعة ككل وعمل كل فرد مستقل ، والتعرف الى اعمال االفراد التً 

ت مساعدة فً التقدم نحو الهدف واي االعمال كان معٌقا لتحقٌق ذلك ، وبالتالً فان كان

الهدف  ال ٌحقق ألنهتتخلى عنه  اوالمجموعة تكون قادرة على اتخاذ قرار حول اي عمل تبقٌه 

 االساسً.

 .مراحل التعلم التعاوني 

 Identification phase مرحلة التعرف. .1

المطروحة وتحدٌد معطٌاتها والمطلوب عمله ازاءها والوقت مهمة اللظاهرة او اٌتم تفهم وفٌها 

 المخصص للعمل المشترك لحلها.

 Formulation of collective action standards بلورة معايير العمل الجماعي. -2

وٌتم فً هذه المرحلة االتفاق على توزٌع االدوار وكٌفٌة التعاون وتحدٌد المسإولٌات الجماعٌة 

افراد المجموعة والمهارات الالزمة لحل  آلراءوكٌفٌة اتخاذ القرار المشترك واالستجابة 

 المشكلة المطروحة.
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 Productivity االنتاجية. -3

المجموعة والتعاون فً انجاز المطلوب بحسب وٌتم فٌها االنخراط فً العمل من قبل افراد 

 االسس والمعاٌٌر المتفق علٌها.

 Termination االنهاء. -4

وٌتم فً هذه المرحلة كتابة التقارٌر ان كانت المهمة تتطلب ذلك او التوقف عن العمل وعرض 

 الٌه المجموعة فً جلسة الحوار العام. ما توصلت

 .خصائص التعلم التعاوني 

 مشترك للمجموعة.وجود هدف  .1

 توزٌع المهام على جمٌع افراد المجموعة. .2

تفاعل افراد المجموعة بعضها مع بعض كل فرد فً المجموعة ٌكون مسإوال عن نفسه  .3

 وعن غٌره فً المجموعة من ناحٌة انجاز العمل.

 ممارسة مهارات التواصل والعمل التعاونً والتدرٌب علٌها. .4

 احدة لتقوٌم جودة العمل.اتاحة الفرصة ألفراد المجموعة الو .5

 .خطوات تنفيذ التعلم التعاوني 

انه البد من توافر شرطٌن لتحقٌق تحصٌل  (Wedman,et.al.1996) ٌرى ودمان وآخرون

مرتفع ، ٌتمثل الشرط االول فً توافر الهدف الذي ٌجب ان ٌكون مهما ألعضاء المجموعة 

ٌة فً كل مجموعة ولتحقٌق تعلم تعاونً بٌنما ٌتمثل الشرط الثانً فً توافر المسإولٌة الجماع

 فعال البد من اتباع الخطوات االتٌة.

 ..ًتحدٌد الوحدة الدراسٌة التً سٌنفذها المعلم بؤسلوب العمل التعاون 

 .ًتقسٌم الوحدة التعلٌمٌة الى وحدات جزئٌة توزع على مجموعات العمل التعاون 

  دور كل فرد فً المجموعة مثل قائد تقسٌم الطلبة الى مجموعات العمل التعاونً وتحدٌد

المجموعة والقارئ والملخص والمقوم والمسجل ، هذا ٌعنً ان كل فرد من افراد المجموعة 

 له عمل مهم والٌمكن ان ٌستغنى عنه بقٌة افراد المجموعة.

  ٌقوم القارئ بقراءة المهمة التعلٌمٌة وهنا على كل عضو فٌها ان ٌكتب المعلومات والمفاهٌم

والحقائق التً ٌعرضها القارئ وٌقع على المجموعة مسإولٌة التؤكد من تحقٌق االهداف عند 

 كافة اعضاء المجموعة. 

المتوسط  ٌجري اختبار فردي لكل عضو فً المجموعة ثم تحسب عالمة المجموعة من حساب

الحسابً لعالمات االعضاء حٌث تكون افضل مجموعة هً المجموعة التً تحصل على اعلى 

 . متوسط حسابً او على اكبر مجموع اذا كان عدد افراد المجموعات متساوٌا.
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 نماذج التعلم التعاوني. 

 لقد حدد ) محمد محمود الحٌلة ( اربعة نماذج للتعلم التعاونً وهً.

 تعلٌم االقران. .1

 جموعة المشروع.م .2

 المجموعة المتداخلة. .3

 (2طرٌقة جٌسكو) .4

 وقد اضاف العالم ) باجكر( انواع اخرى وهً.

 طرٌقة جونسون -1

 طرٌقة مبارٌات العاب الفرق -2

 طرٌقة فرق الطلبة -3

 (1طرٌقة جٌسكو ) -4

 

 انواع المجموعات في التعلم التعاوني. 

 التعاونٌة هً.هناك اربع انواع اساسٌة من المجموعات 

 (formal cooperative learning)   .اوال: المجموعة التعاونية الرسمية

وهً مجموعات تدوم من حصة صفٌة واحدة الى عدة اسابٌع وٌعمل الطالب فٌها معا للتؤكد من 

 انهم وزمالئهم فً المجموعة الواحدة قد اتموا المهمة بنجاح.

 

 (Informal cooperative learning)   .ةثانيا: المجموعة التعاونية غير الرسمي

وهً مجموعة ذات غرض خاص قد تدوم من بضع دقائق الى حصة صفٌة واحدة وٌستخدم هذا 

النوع فً التعلٌم المباشر الذي ٌشمل على انشطة مثل تقدٌم عرض ، اوشرٌط فدٌو بهدف توجٌه 

للتؤكد من مشاركة الطالب بشكل انتباه الطالب الى المادة التً سٌتم تعلمها وٌمكن استخدامها 

 اٌجابً فً االنشطة المتصلة بتنظٌم المادة الدراسٌة وشرحها وتلخٌصها.

 

 (Cooperative BASE GROUPS )   .االساسية: المجموعة التعاونية ثالثا

وغٌر متجانسة وذات عضوٌة ثابتة والغرض منها ان ٌقدم  وهً مجموعة طوٌلة االجل

ة والتشجٌع إلحراز النجاح االكادٌمً وتدوم هذه المجموعات سنة على اعضائها الدعم والمساند

االقل او ربما تدوم حتى ٌتخرج اعضاء المجموعة ، وٌجتمع اعضائها لتقدٌم المساعدة لبعضهم 

 البعض والتؤكد من انجاز كل عضو لمهمته وتقدمه فً مواده.
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 دور المعلم في التعلم التعاوني. 

، وعلى المعلم ان ٌتخذ القرار  التعاونً هو دور الموجه ال دور الملقندور المعلم فً التعلم 

بتحدٌد االهداف التعلٌمٌة وتشكٌل المجموعات التعلٌمٌة كما علٌه شرح المفاهٌم واالستراتٌجٌات 

االساسٌة ومن ثم تفقد عمل المجموعات التعلٌمٌة وتعلٌم الطالب مهارات العمل فً المجموعات 

ضا تقٌٌم تعلم طالب المجموعة باستخدام اسلوب تقٌٌم محكً المرجع وٌشتمل الصغٌرة وعلٌه اٌ

 دور المعلم فً المجموعات التعلمٌة التعاونٌة الرسمٌة على خمسة اجزاء وهً.

 وتتضمن اتخاذ القرارات. -1

: على المعلم ان ٌحدد المهارات التعاونٌة والمهام االكادٌمٌة التً ٌرٌد تحديد االهداف التعليمية - أ

 ٌحققها الطالب فً نهاٌة الفترة من خالل عمل المجموعة. ان

 

: ٌقرر المعلم عدد الطالب فً المجموعة الواحدة ، اي على تقرير عدد اعضاء المجموعة - ب

المعلم ان ٌبدأ بتكوٌن مجموعات صغٌرة من طالبٌن او ثالثة ثم ٌبدأ بزٌادة العدد حتى ٌتدرب 

 لعدد الى ستة طالب فً المجموعة الواحدة.الطالب على مهارات التعاون الى ان ٌصل ا

 

: ٌعٌن المعلم طالب المجموعة عشوائٌا اال ان المجموعات غٌر تعيين الطالب في مجموعات - ت

من المتجانسة افضل واكثر قوة من المجموعات المتجانسة فعلى المعلم اختٌار طالب المجموعة 

 فئات الطالب المختلفة.

 

التواصل البصري سهال على المعلم توزٌع الطالب داخل : لكً ٌكون ترتيب غرفة الصف - ث

 غرفة الصف بحٌث ٌجلس طالب كل مجموعة متقاربٌن فً مقاعدهم.

 

: عندما ٌشترك طالب المجموعة الواحدة فً مصدر تعلم واحد او التخطيط للمواد التعليمية - ج

من اهداف  تتوزع اجزاء المصدر الواحد ان امكن بٌن طالب المجموعة الواحدة ٌتحقق هدف

التعلم التعاونً لذلك ٌحسن بالمعلم ان ٌعطً على سبٌل المثال ورقة ٌشترك بها كل افراد 

المجموعة او ٌجزأ المادة وٌوزعها بٌن اعضاء المجموعة بحٌث ٌتعلم كل طالب جزء وٌعلم 

 بقٌة المجموعة.

 

وعة الواحدة ٌعزز : تعٌٌن االدوار بٌن افراد المجمتعيين االدوار لضمان االعتماد المتبادل - ح

االعتماد المتبادل االٌجابً بٌنهم فعلى المعلم توزٌع االدوار بٌن طالب المجموعة الواحدة لكً 
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ٌقوم الطالب بالعمل سوٌا حٌث كل طالب ٌسهم بدوره كان ٌكون قارئ او مسجل او ٌضمن ان 

 مسإول عن المواد وهكذا.

 

 وتتضمن اعداد الدروس. -2

ٌتمثل دور المدرس ى المعلم توضٌح االهداف فً بداٌة الدرس علشرح المهمة االكاديمية:  - أ

وشرح المهمة االكادٌمٌة  وعلٌه توضٌح االهداف فً بداٌة الدرسباألعداد للدرس التعاونً 

 لكً ٌعرفوا العمل المطلوب منهم ادائه.للطالب 

 

االعتماد المتبادل االٌجابً من اهم اسس التعلم التعاونً فبدونه  بناء االعتماد المتبادل االيجابي: - ب

ال ٌوجد تعلم تعاونً وعلى المعلم شرح وتوضٌح ان على الطالب ان ٌفكروا بشكل تعاونً 

 ولٌس فردي وٌشعرهم بانهم ٌحتاجون الى بعضهم البعض.

 

 

إولٌته الفردٌة لتعلم ٌجب ان ٌشعر كل فرد من افراد المجموعة بمس بناء المسؤولية الفردية: - ت

كما ان علٌه مساعدة اعضاء المجموعة االخرٌن والتعاون المهام والمهارات المسندة للمجموعة 

والتفاعل معهم اٌجابٌا، وٌتم التؤكد من قٌام االفراد بمسإولٌاتهم عن طرٌق اختٌار اعضاء 

 المجموعة عشوائٌا لٌشرحوا االجابات واعطاء اختبارات تدرٌبٌة فردٌة.

 

 ىمن مهام المعلم اٌضا تعمٌم النتائج االٌجابٌة للتعلم التعاونً عل بناء التعاون بين المجموعات: - ث

الصف بؤكمله وعلى المعلم بناء التعاون بٌن المجموعات فً الصف الواحد عن طرٌق وضع 

واعطاء عالمات اضافٌة اذا حقق اهداف للصف بؤكمله اضافة لألهداف الفردٌة والزمرٌة 

مله محكا للتفوق تم وضعه مسبقا. أٌضا وعندما تنتهً المجموعة من عملها علٌها الصف بؤك

البحث عن مجموعة اخرى انجزت عملها ومقارنة نتائجها واجاباتها بما توصلت الٌه المجموعة 

 االخرى.

اي تصنٌف عمل الطالب حسب مستوى االداء فمثال من ٌحصل على  شرح محكات النجاح: - ج

%الى 89ومن ٌحصل على عالمة  الدرجة ٌحصل على التقدٌر )أ( % فؤكثر من99الدرجة 

%( ٌحصل على تقدٌر )ب( وال تعتبر المجموعة انهت عملها اال اذا حصل جمٌع افرادها 89

 %.85على 
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هناك انماط سلوكٌة ابتدائٌة مثل البقاء فً المجموعة وعدم  تحديد االنماط السلوكية المتوقعة: - ح

العمل فٌتوقع من كل فرد وااللتزام بالدور وعندما تبدأ المجموعة بالتجول داخل الصف والهدوء 

ربط ما ٌتعلمه حالٌا بخبراته . ) شرح كٌفٌة الحصول على االجابة ، ما ٌلًالمجموعة  من افراد

 .(السابقة ، فهم المادة والموافقة على ما ٌطرح من اجابات .....

 

 وتتضمن التفقد والتدخل: -3

من انماط التفاعل والتبادل اللفظً وجها لوجه  على المعلم ان ٌتؤكد لوجه:ترتيب التفاعل وجها  - أ

 بٌن الطالب من خالل وجود التلخٌص الشفوي ، تبادل الشرح والتوضٌح.

م مهالتجوال بٌن الطالب اثناء انشغالهم بؤداء مها وٌكون من خالل تفقد سلوك الطالب: - ب

 من مهام لهم اذا كانوا قد فهموا ما أعطًومالحظة سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض وفٌما 

 التغذٌة الراجعة. بإعطاءوكٌفٌة االستخدام للمصادر واالدوات وٌقوم المعلم على ضوء ذلك 

وهذا ٌكون على ضوء ما ٌالحظه المعلم وعند احساسه بوجود  تقديم المساعدة ألداء المهمة: - ت

 مشكلة لدٌهم فً اداء المهمة الموكلة الٌهم ٌقدم المعلم توضٌحا للمشكلة .

 

 وتتضمن التقييم والمعالجة: -4

تقٌٌم تعلم الطالب: ٌعطً المعلم اختبارات للطالب وٌقٌم ادائهم وتفاعلهم فً المجموعة على  - أ

 . المرجعاساس التقٌٌم المحكً 

ستخدامهم امعالجة عمل المجموعة: ٌحتاج الطالب الى تحلٌل تقدم اداء مجموعتهم ومدى  - ب

 وعلى المعلم تشجٌع الطالب افرادا او مجموعات صغٌرة او الصف بؤكمله.للمهارات التعاونٌة 

تقدٌم النشاط: ٌقوم المعلم بتشجٌع الطالب على تبادل االجابات واالوراق وتلخٌص النقاط  - ت

وفً نهاٌة ئٌسٌة فً الدرس لتعزٌز التعلم ، كما ٌشجع الطالب على طرح االسئلة على المعلم الر

  الدرس ٌجب ان ٌكون الطالب قادرٌن على تلخٌص ما تعلموه.

 

 مهام المعلم عند تطبيق التعلم التعاوني. 

 اوال : قبل الدرس. Before the lesson وتتضمن 

االدوات ، تحدٌد االهداف التعلٌمٌة لكل درس بوضوح ، ) اعداد بٌئة التعلم ، اعداد وتجهٌز 

ترتٌب الصف وتنظٌم جلوس المجموعات ، توصٌف العمل تحدٌد حجم مجموعات العمل ،

المطلوب، تحدٌد السلوك االجتماعً المطلوب، تزوٌد الطالب بمشكالت او مواقف ، مساعدة 
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القائد .  –عة ومن هذه االدوار تحدٌد االدوار ألفراد المجمو دٌد المشكلة ،حالطالب على ت

 المشجع . الناقد ( المجموعة.المستوضح . مقرر 

 .ثانيا : اثناء الدرس During the lesson وتتضمن 

) مراقبة الحوار ومراقبة المناقشة التً تدور بٌن افراد المجموعة، تجمٌع البٌانات عن اداء 

اعطاء الطالب التغذٌة الراجعة اثناء الطالب من خالل المالحظة او بتدوٌن بعض المالحظات ، 

العمل ، المتابعة ألفراد المجموعة ، حث الطالب على التقدم وفق خطوات محددة تتعلق بحل 

 المشكلة ، مساعدة الطالب على تغٌٌر النشاطات وتنوعها ....(

 .ثالثا : بعد الدرس After the lesson وتتضمن 

ذي كلفوا به تتاح لهم الفرصة فً مناقشة سلوكهم بعد انتهاء المجموعة من المهمة والعمل ال

 وتفاعلهم مع بعضهم البعض ، علما ان الدروس التً ٌستخدم فٌها التعلم التعاونً خاتمتان.

 التركٌز على اهداف المادة التعلٌمٌة التً ٌدرسها الطالب. -1

 التركٌز على المهارات االجتماعٌة التً تعلموها فً الموقف. -2


