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املركّزون األعزاء ،تحية وبعد
הצבע השמיני /
שלומית כהן אסיף
יתי
ׁמוֹנָה ְצ ָב ִעים ָר ִא ִ
ְש
ׁת ַעל ַה ִּג ְב ָעה.
ָּב ֶּק ֶש
ָא ְמרוּ ִלי:
ׁת יֶש ְצ ָב ִעים
"ל ֶּק ֶש
ַ
ִׁש ְב ָעה.
ית!
ָׁ ,ט ִע ָ
ְספֹר ֵמ ָח ָדש
ית?"
ׁר ִא ָ
ׁשם ַה ֶּצ ַבע ֶש ָ
ַמה ֵּ
ׁם
ֵאין לוֹ ֵש
ַל ֶּצ ַבע ַה ְּׁש ִמינִ י,
ׁת ְל ַמעֲנִ י.
הוּ א זו ֵֹר ַח ַּב ֶּק ֶש
ַרק ֲאנִ י רו ֶֹאה אוֹתוֹ,
ַרק ֲאנִ י.
(מתוך הספר "הצבע השמיני")

بإمكاين اإلسهاب بدون توقف يف وصفي ماهية وطبيعة عمل
مركّز الدمج يف املدرسة ،ولكن لو طُلِ َب مني تلخيص ماهية
الوظيفة بأربع كلامت سأختار وصفه بهذه الطريقة" :رؤية
الصورة بأكملها".
رؤية الصورة الكاملة للطالب كفرد ،ورؤية الصورة الكاملة التي
تشمل جميع الطالب يف الصف .هذا هو جوهر التحدي الذي
يواجه املعلم خالل التدريس يف صفوف غري متجانسة .دور
مركّز الدمج هو مساعدته يف فعل ذلك والعثور عىل القطعة
الناقصة إلكامل الصورة بالنسبة للطالب واملعلم والصف ،وحتى
بالنسبة له هو نفسه.
ومهمتنا؟ مهمتنا هي إعدادكم ألداء هذا الدور .ونحن نقوم
بفعل ذلك استنا ًدا إىل نتائج مساعي التطوير املهني الجارية
يف مراكز تطوير طواقم التعليم املختلفة .آمل بأنكم تدركون
جمي ًعا يف هذه املرحلة أين ومتى سيبدأ التدريب.
وباإلضافة إىل ذلك ،نحن نسعى إىل خلق قنوات اتصال إضافية
للتطوير املهني ،وسرنسل لكم بشكل دوري ملفات التي تحوي
مواد ذات صلة للقراءة وأدوات التي ميكن أن تساعدكم يف
عملكم والتي بإمكانكم فيام بعد نقلها للمعلمني يف املدارس.
من املهم التوضيح بأن املواد التي ستصلكم هي عبارة عن
توصيات للتعلّم والتفكري وال تتطلب بالرضورة التنفيذ الفوري،
إال إذا متت اإلشارة إىل غري ذلك بشكل رصيح.

أود تذكريكم بأننا أرسلنا لكم حتى اآلن ملفني:
 .1عرض الرشائح الذي سيتم عرضه خالل أيام التحضري

اضغطوا

 .2ملف "أسئلة وأجوبة" (التي يجب دراستها بعمق مع مدير املدرسة)

اضغطوا
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سؤال للتفكري:

يل البحث عن طرق للتغلّب عىل التجانس ،أو عىل العكس من
كيف ميكنني التعامل مع عدم التجانس يف الصف؟ هل ع ّ
ذلك ،طرق لالستفادة منه يف الصف؟

طرق مختلفة التي تعكس نهج مختلف

ال يوجد خالف عىل أن التجانس موجود يف كل مكان وضمن كل مجموعة من األشخاص ،وبشكل خاص داخل جهاز الرتبية
والتعليم الذي يعرتف بحق كل فرد بالدراسة ضمن مجتمعه املحيل يف مكان سكنه.
الخالف يف الواقع هو حول كيفية التعامل مع هذا التباين .تعتمد العديد من الربامج (التي سنستعرض بعضً ا منها هنا يف
وقت الحق من السنة) عىل تقسيم الصف إىل مجموعات (هل تذكرون "وردة"" ،بيت" و"جرس"؟) .ميكن لهذه الطريقة،
إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح ،أن توفر حل فعيل وتسمح بالوصول إىل كل تلميذ ،وال شك بأنها الطريقة األكرث مالمئة
لالستخدام يف قسم من الدروس .ولكن عندما تتحول هذه الطريقة إىل منط العمل املعتاد ،فام هي الرسالة التي ننقلها
عندما نحول الصف املتجانس إىل مجموعة من الصفوف الصغرية غري املتجانسة؟ وما الذي سنخرسه إذا قمنا بذلك؟
أود اقرتاح نظرة تربوية مختلفة :اعتبار الفروق بني الطالب يف الصف ليس كمجرد قيمة ،بل أيضً ا وسيلة لتعزيز عمليات
التعلّم يف الصف .نظرة تربوية التي ال تسعى إىل القضاء عىل التباين ،بل لالستفادة منه.

كيف نفعل ذلك؟

حتى ننجح يف االستفادة من التباين يف الصف ،علينا التفكري يف دورنا كمعلمني  -وأود فعل ذلك من خالل استخدام مهنة
مختلفة كمثال – مدرب منتخب .يف كتابه "الطاقم الناجح  -الصيغة املؤكدة للنجاح" ،يتحدث بات راييل عن الحاجة إىل
التحرك ضمن دوائر التغيري التي تشهدها املجموعة وإيجاد التوازن بني "النجوم" وبني الالعبني العاديني ،والتخلّص من
الحواجز التي يضعها الشخص حوله وتشجيع التعاون ،ويف نفس الوقت املنافسة .هل يبدو ذلك مألوفًا؟
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املعلم املدرب هو عبارة عن معلم تشبيك

يف املوقع "منوذج املنتخب – الجميع من أجل الفرد ،والفرد من أجل الجميع" الذي تديره منظمة "مدن الرتبية" ،يتم
التط ّرق إىل الفرق يف النظرة إىل دور املعلم ببني النامذج املختلفة:
املعلم النجم  -هو املعلم الذي يقدم استجابة شخصية لكل طالب ،ويعترب مبثابة العنوان لحل أي مشكلة تحدث يف الصف
وهو مصدر املعرفة الوحيد تقريبًا يف الصف.
معلم التشبيك – لديه نظرة مختلفة حول دوره ،وهو تشبيك املعرفة داخل الصف .فهو ينسج الروابط بني مختلف الطالب
يف الصف بحيث يساهم كل واحد منهم بنصيبه يف املجموعة .وهو يقوم بالتشبيك أيضً ا بني الطالب أنفسهم وبني األهل
واملعلمني من أجل السامح للفرد بتحقيق أقىص إمكاناته يف الصف.

من أجل إنشاء شبكة تعلّم جيدة التي تستفيد من التباين ،عىل املعلم أن يعمل استنا ًدا إىل ستة
مبادئ أساسية:

 .1مبدأ تسليط الضوء  -يؤكد عىل تف ّرد الطالب وخرباته .دور املعلم إ ًذا ،وفقًا لهذا املبدأ ،هو تحديد الجوانب املميزة
يف شخصية كل طالب عىل حدة.
 .2مبدأ التوفيق – التوفيق بني الطالب ،بني الطالب واملعلمني وبني الطالب واملصادر.
 .3مبدأ اقتناص الفرص  -دور املعلم هو "اقتناص" فرص التواصل والتعاون باستمرار.
 .4مبدأ اإلتاحة  -عندما يكون الطالب (الصغري والشاب) غري معتاد عىل العمل ضمن شبكة تعاونية ،يجب توفري
املوارد (العلمية والشخصية) له بطريقة سهلة التي تساعده عىل التأقلم وتحقيق النجاح .يجب تحفيز فضوله
ورغبته باكتساب املعرفة.
 .5مبدأ التوزيع والتجميع – توزيع املواد التي يتم تدريسها بني الطالب حتى يواجهوا تحدي إعادة تجميعها (بانوراما،
قهوة املعرفة وما إىل ذلك).
 .6مبدأ  - 24/7تعمل الشبكة باستخدام أدوات افرتاضية  24ساعة يف اليوم ،سبعة أيام يف األسبوع .دور املعلم هو
خلق منصة محدّ ثة وممتعة وفعالة التي ميكن للشبكة أن تعمل عليها.
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لالطالع عىل املزيد من املواد حول هذا املوضوعُ ،يوىص بالدخول إىل موقع "منوذج املنتخب" ،وبشكل خاص إىل القاعدة
العملية "املنتخب عىل أرض امللعب".

لحظة تفكّر:

توقفوا لحظة للتفكري وحاولوا تحديد أي نوع من املعلمني أنتم – معلمي نجوم أو معلمي تشبيك؟ ما هي فلسفتكم
الرتبوية؟ وما الذي قد تحاولون تغيريه يف عملكم؟

مع متنياتنا بالنجاح،

موريا تلمور وأعضاء طاقم املرشدين

عيديت هوخنبريج ،ياعيل جودل ،طويب نادلر ،ميخال فرانكل ،سهى شبل ،جايل ألدار ،زمري يشاي ،شييل هاروش ،أنيتا
جولشا وايتي أهرون.
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