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SUMMARY
N discussion groups and seminars the lecture content itself becomes the means through which students
learn.
The goals of small group work are to facilitate participation, communication and problemsolving,
leading to the formulation of opinions, logical and critical thought.
Group teaching requires skill and an awareness of the problems inherent in peergroup learning.
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b i voile erkenning van uie voordele van die lesing,
M
kan die bestaan van tekortkom inge ten opsigte van
hierdie onderrigvorm ook nie ontken word nie. So kan
die dosent byvoorbeeld nie aanvaar dat die student
tydens die lesing aktief betrokke is nie, dat die studente
alles wat hy sê, begryp nie en kan hy hom ook nie tydens
die lesing vergewis van wat en hoe die studente dink en
wat hulle nog meer wil weet nie. Dit is dus noodsaaklik
om onderrigstrategieë te beplan w at die lesing kan aanvul ten einde bogenoem de besw are te kan opvang m aar
ook om die studente te help om vir hulleself te kan dink.
H ierdie noodsaaklikheid blyk verder duidelik uit die
nuttige onderskeid wat deur Van Dyk gem aak w ord in
die onderrig, naam lik: inhoud as doel en inhoud as middel.
Die inhoud as doel lui op die feit dat die student ’n
bepaalde leerinhoud sy eie m oet m aak. Hy m oet dus
sekere feite en begrippe p araat hê. Dit verskaf aan die
student sy d in k ap p araat en is dus ’n noodsaaklike
voorvereiste vir enige verdere doelstellings wat ons voor
oë mag hê. Belangrik is egter dat ons in die onderrig
nooit hier m ag ophou nie. Die student moet tot by die
punt gebring word w aar hy dit wat bemeester is, kan
aanw end o f toepas. Die inhoud is nou nie langer doel in
sigself nie, m aar word nou middel. In die taal van
Bloom kan gesê word die student moet begryp, aan
wend, analiseer, sintetiseer en evalueer.
Ten einde hierdie doelstellinge te verwesenlik lyk die
strategic van kleingroeponderrig ’n m oontlikheid.
H ierdeur kan die student van passiewe leer tot aktiewe
deelnam e beweeg w ord.
As eerste m oontlikheid bestaan daar die besprekingsklas.
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Dit m oet ten aanvang beklem toon word dat die
bedoeling by ’n besprekingsklas nie is om aan die stu
dent nuwe inhoud te gee nie, met ander woorde dit is nie
meer net nog ’n lesing nie.
Soos by enige onderrigsituasie is dit ook hier
belangrik dat daar met die oog op die doeltreffende
beplanning van die besprekingsklas duidelik geformuleerde leerdoelwitte m oet wees.
Moontlike doelwitte is die volgende:
- Die student m oet in sy eie w oorde kan form uleer.
- Die student m oet problem e kan analiseer en
m oontlike oplossings vir hierdie problem e aanbied.
Hierdie oplossings m oet getuig van die vermoë om
relevante sake bym ekaar te bring en dit met m ekaar
te integreer. Verder moet dit getuig van logiese
denke.
- Die student m oet beskikbare gegewens kan evalueer.
Verloop van ’n besprekingsklas.
- As voorvereiste kan gestel w ord dat die studente
voorbereid na die besprekingsklas moet kom , dit wil
sê ’n b e p a a ld e h o e v e e lh e id k e n n is w o rd
veronderstel. H ierdie kennis kan sy oorsprong enersyds in die lesing hê m aar andersyds ook in ’n
gedeelte wat deur die studente voorberei moes w ord.
As dit nie so is nie, spreek dit vanself dat die
m oontlikheid van bespreking verval, w ant ’n mens
kan tog nie oor iets praat w aarvan jy niks weet nie.
- Ten einde die bespreking aan die gang te kry, kan die
dosent ’n probleem aan die groep stel wat verkieslik
nie groter as tw intig studente m oet wees nie.
- M oontlike oplossings vir die probleem word
aangebied. Soveel studente as m oontlik moet die
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geleentheid kry om ’n bydrae ten opsigte van hierdie
oplossing te m aak. Verder moet die uitsprake van
m ede-studente ook onder die vergrootglas geplaas en
indien nodig gekorrigeer word.
-

Die dosent bly steeds op die agtergrond en hy vervul
m erendeels die rol van waarnem er en raadgew er.
Teen die einde van die periode kan hy die saak saam vat deur byvoorbeeld to t ’n algemene gevolgtrekking
te kom o f hy kan die aandag vestig op problem e en
aspekte wat nie aandag geniet het tydens die bespreking nie o f hy kan m oontlike oplossings aan die
hand doen w aaraan die studente nie gedink het nie.

-

Uit die bydraes van die studente kan die dosent ’n
goeie beeld vorm van die potensiaal en tekortkom inge van die studente wat betref logiese denke,
die verm oë om tot analoë denke oor te gaan, die stu
dent se beheersing van die leerstof en so meer. D aar
m oet egter beklem toon w ord dat dit nie die idee is
om uit te vind hoeveel die student ken nie, m aar
eerder hoe hy hierdie m ateriaal kan hanteer. Die
besprekingsklas m ag dus nie ’n soort m ondelinge
toets word nie.

-

Dit is belangrik dat die student sal voel dat sy bydrae
as w aardevol beskou w ord, ’n Mens dink graag aan
’n bespreking in term e van jou eie bydrae en indien
jy nie hierdie bydrae as sinvol beleef nie, verval die
sin van die hele bespreking.

Die Seminaar
Die sem inaar het sy ontstaan in die m oderne
18e-eeuse universiteit w aarin wetenskaplike navorsing
so ’n prom inente rol speel. Dit vertoon sterk
ooreenstem m ende trekke m et die besprekingsklas, met
dié verskil dat die fokus van die bespreking by die
sem inaar gerig is op ’n voorbreide, geskrewe stuk werk.
Die belangrikste doelw itte by die sem inaar as onderrigstrategie sal die volgende insluit:
-

Om oefening te verskaf in die voorbereiding van
geskrewe wer vir bespreking. Die voorebreiding impliseer noodw endig die oefening in die gebruik van
die gereedskap vir navorsing. Die student leer die
weg na die b ronne ken en leer om hierdie bronne te
gebruik met die doel om oorspronklike weten
skaplike kennis voort te bring. Dit impliseer dat hier
die bronne geïnterpreteer en aan sistem atiese kritiek
onderw erp m oet w ord.

-

Die sem inaar gee ook geleentheid vir oefening in die
kuns van bespreking, dit wil sê om argum ente te
volg, die vaardigheid om die relevansie van bepaalde
argum ente te toets en om tot intelligente en
onbevooroordeelde skeptisism e te kom .

m et volledige verwysing na dokum entasie en ’n kritiese
bespreking daarvan, sodat die gang van sy argum entering en bewysvoering gevolg kan w ord. Die inisiatief
gaan dus van die dosent uit. Hy m oet die studente met
die vakm etodes en navorsingsapparaat vertroud m aak.
Vervolgens kry die studente hulle opdragte wat
sistem aties uitgewerk en in die teenw oordigheid van die
ander voorgedra m oet w ord. A nder lede van die groep
neem krities standpunt in teenoor die uitsprake wat
gem aak is, en die sake word bespreek. Die dosent kan
ook hiertoe bydra en m oontlike tekortkom inge uitwys.
’n A nder m oontlikheid is dat daar aan ’n om vattende
tem a gewerk w ord. Elkeen van die studente neem dan ’n
onderdeel vir sy rekening, doen navorsing d aa ro o r, rapporteer d aaro o r en die dosent bou dit dan sistem aties tot
’n sintese op.
Probleme wat in ’n seminaar kan opduik:
- Een o f twee briljante studente kan die bespreking
sodanig dom ineer dat die beginsel van gelyke
deelnam e nie tot uitvoer gebring kan w ord nie.
-

Een o f twee swak studente kan al stotterend voortsukkel sodat die res geheel en al belang verloor. O ok
dan kan die beginsel van gelyke deelnam e nie
verwerklik word nie.

-

Die dosent kan baie m aklik in ’n sem inaar ontm asker w ord as ’n blote kanaal vir inform asie en iem and sonder verbeelding en oorspronklikheid.

-

Indien die biblioteek nie oor die nodige bronnem ateriaal beskik nie kan dit die sem inaar
verongeluk.

-

As d aa r nie ’n gem eenskaplike hoeveelheid deskundige kennis by al die lede aanwesig is, kan die
sem inaar nie effektief wees nie.
Die sem inaar is waarlik die oefenskool vir w eten
skaplike navorsing en kan as voorloper vir die sk ry f van
’n verhandeling o f p roefskrif beskou w ord.

GERAADPLEKGDK BROVNK
1.
2.

’n Moontlike benadering van seminare
Die dosent stel gew oonlik die tem a o f problem e aan
die orde. Die eerste tem a o f probleem word deur die d o 
sent self uiteengesit, hy bied m oontlike oplossings aan
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