تعليمات الستعمال أداة رقمية
للنقاش التعاوني
نستغل فترة االنتخابات إلكساب التالميذ مهارات طرح الح َُجج (ادعاء  +تعليل) والنقاش

لماذا من األفضل استخدام أداة رقميّة للنقاش التعاونيّ ؟
•
•
•
•
•
•

يُتيح النقاش الرقميّ مشاركة التالميذ الهادئين في النقاش.
ك ّل ادعاء ،في النقاش ،يجب أن يكون معلّل ج ّي ًدا – وهذه فرصة جيدة لتدريس مهارة طرح الحُجّ ة (ادعاء+
تعليل).
ُتتيح البيئة المحوسبة نقاش ثقافي يسوده االحترام المتبادل ويُتيح للجميع التعبير عن الرأي في الوقت نفسه.
يمكن أن نعود إلى الحُجج والتعليالت ،أن نتطرّ ق إليها مرّ ة أخرى وأن نضيف ردود فعل.
يمكن إجراء تصويت سريع.
استغلوا الفرصة إلجراء نقاش في صراعات لها عالقة بمجال معرفتكم.

تحديات النقاش الرقميّ
• نوصي بتحضير التالميذ على قواعد العمل في بيئة تعاونية ،مثل :استخدام لغة االحترام المتبادل والتعليالت
الموضوعية والمدعومة.

العمل في األداة Tricider
• شاهدوا الفيلم القصير عن عمل األداة https://ecat.education.gov.il/tricider
• سجّ لوا أنفسكم في األداة ،واقترحوا موضوع للنقاش بواسطة طرح األسئلة.
• ارسلوا الرابط لسؤالكم للتالميذ (يمكنهم الدخول إلى النقاش دون تسجيل).
• يستطيع التالميذ أن يطرحوا ادعا ًء ،أن يذكروا اس ًما ،أن
ً
ً
قصيرا وأن يضيفوا صورة.
شرحا
يضيفوا
• يمكن أن نضيف لك ّل ادعاء تعليالت تدعمه وتعليالت ال
تدعمه (يستطيع كل تلميذ أن يضيف
تعليالت).

أمثلة ألسئلة نقاش
• شاهدوا الفيلم القصير عن عمل األداة https://ecat.education.gov.il/tricider
• سجّ لوا أنفسكم في األداة ،واقترحوا موضوع للنقاش بواسطة طرح األسئلة.
• ارسلوا الرابط لسؤالكم للتالميذ (يمكنهم الدخول إلى النقاش دون تسجيل).
أمثلة ألسئلة نقاش من مجاالت معرفة مختلفة:
•
•
•
•
•

أيّ مصدر طاقة من األفضل استعماله في إسرائيل؟
هل يجب أن نمنح المعاقين الذين يستطيعون العمل معاش واستحقاقات إضافيّة؟
هل يجب أن ُنتيح للوالدين اتخاذ قرار مسبق بالنسبة لجنس المولود اعتما ًدا على المعلومات الوراثية؟
ما هي أهم ثالث صفات يجب أن تتوفر في القيادي؟
اقترحوا طريقة انتخابات أخرى لدولة إسرائيل وعلّلوا اقتراحكم.

مثال

