
 פירוק לתת משימות -ניתוח תפקודי -עבודה בקבוצות

 רמון -שרון מיכאלי

 

(: בטחון, בחירה, הכרות, השתתפות, מעורבות, מסוגלות עצמית, 1995סלבין מנה יתרונות של עבודה בקבוצה )

לעבודה  גמישות מחשבתית, עושר רעיונות, פתרונות ושוויון; נשאלת השאלה מהו סל הכלים שיש להגיע איתו

בקבוצה על מנת להגשים את הפוטנציאל החיובי שלה ובעקבותיו את המטרות הלימודיות/ חברתיות/ אומנותיות 

 ואחרות.

נושא העבודה בקבוצות הינו קריטי לעבודה ברמות גבוהות של למידה עצמאית, חקר, למידת מיומנויות חברתיות 

מיומנויות הבסיס ואת המיומנויות המורכבות ולייצר לשם ועוד; יש לעבוד באופן מדורג על מנת ללמד ילדים את 

 למידה אפקטיבית ומיקסום עבודת הצוות.

חילקתי את המיומנויות במקבצים המגדירים סוגי מיומנויות שונות, לעיתים מיומנות תימצא בשני מקבצים, לעיתים 

 למיומנות תת מיומנויות.

 מטרות אופרטיביות לעבודה בקבוצה: הגדרת

 ם יעבדו באופן עצמאי.התלמידי .1

 התלמידים יבצעו את המשימה לפי רמת קושי מתאימה )ביצוע/ ייצור תוצר/ אחר(. .2

 התלמידים יעזרו אחד לשני. .3

 ההתקדמות בקבוצה תהיה מתואמת בין חבריה. -במידת הצורך .4

 -חברי הקבוצה ידעו מה לעשות בסיום המשימה )המתנה/ התחלת משימה חדשה, משימת המתנה כגון .5

 ה, ציור, דף עבודה/ אחר(.קריא

 

 ת ומרחב גמיש של על המורה לאפשר עבודה עצמאית, לתת מענה מינימלי, לאפשר טעויו -הערה חשובה

 עשייה; להתבונן מהצד ולעזור למי שקשה לו להשתלב, למי שמשתלט להרפות ועוד.

  הצלחה ומוטיבציה.יש ללמד את המיומנויות באופן מדורג, באופן מותאם לכיתה/ קבוצה על מנת לייצר 

 .כדאי להתחיל ממשחקים בקבוצות שדורשים שיתוף פעולה, החל מכפוי ועד טבעי 

 

מיומנויות 
בסיס 

ללמידה 
 עצמאית

בין  -חברתי הבנת האחר קוגניטיבי
 אישי

מיומנויות  אישי -רגשי
 למידה/ עצמאות

ישיבה 
עצמאית 

במקום, ללא 
קימה לא 
 רלוונטית

ריכוז שאינו 
מותנה בדמות 

 מרכזת
)על אף שחבר/ה 

בקבוצה יוכלו 
להוות דמות 

 שכזו(

הבנה שכולם 
 שווים בקבוצה.

שיתוף פעולה: 
הקשבה, שיח, 

חלוקת 
תפקידים 

 במידת הצורך, 

עצמאות בהבנת  עצמאות
מצוירות  -הוראות

 או כתובות

מעקב אחרי  התמדה
ההתרחשויות/ 

החומר/ 
 ההחלטות

שימת לב 
לחבר/ה שאינם 

 משתתפים

 בקשת סיוע
 מאחר

אמונה 
במסוגלות 

 אישית

 חיפוש מקורות



הבנת 
 -הוראות

פתיחה, 
סיום, 

פעילות 
 המשך

הבעה בעל פה, 
 בכתב

הבנת מצב 
 חברתי בקבוצה

יכולת סיוע 
 לחבר

עמידה 
 בתסכולים

בקשת סיוע 
 מחבר

יכולת עבודה 
 עצמאית

תקשורת עם   שאילת שאלות
 חברים

 ארגון זמן אחריות 

ידיעה מה 
עושים אם 

מבינים לא 
שאלה, 

 עמוד, אחר

לא  -הנהגה  הסקת מסקנות
מאיימת או 

 שלילית.
הנהגה 

מתחלפת )תלוי 
מאוד באקלים 

הכיתה ולא רק 
באופי של 

 ילד/ה(

מוטיבציה 
 פנימית

בין  -יכולת חקר
חברים, בחומרי 

הלימוד, במחשב 
)תלוי משימה/ 

גיל/ רמה/ 
ציפיות/ ידע 

 קודם(

בדיקה עצמית  
)לעיתים גם 

ית ולא רפלקטיב
 רק טכנית(

שכנוע ויכולת  
וויתור או 

 הסכמה

גמישות, קבלת 
 שינויים

שימוש 
באסטרטגיות 

  -למידה
 שנלמדו

 של עצמו/ה

 -תכנון ותיאום 
חלוקת עבודה, 

אופי עבודה 
קרואים  -)לדוגמא

את השאלה יחד, 
עונים בעל פה, כל 

אחד כותב, 
ממשיכים לשאלה 

 הבאה(

נתינת במה  
 לאחרים

ידע בעבודת חקר  לחבר/הרגישות 
)אם נלמדה, אם 

 יש צורך(:
בחירת מידע 

רלוונטי, עיבוד 
מידע, ארגון 
מידע, הצגת 
מידע, ניתוח 

 נתונים(

התמודדות עם  
 קושי

ויסות רגשי,  רגישות לחבר/ה 
תגובות 

מתאימות 
 לסיטואציה

הערכת עמיתים 
)מיומנות שיש 

 ללמד(

שימוש  
באסטרטגיות 

  -למידה
 שנלמדו

 עצמו/השל 

שיתוף  
במחשבות, 

בתוצרים, 
 בביקורת

יצירתיות, 
מקוריות, 

 גמישות
 או

 נוקשות

 

     יכולת ארגון 

 

 

 

 

 



 

 


