
הזדמנויות ואתגרים בהטמעת 
SEL     בתוך הלמידה 

 ר המזכירות הפדגוגית"יו –מירי שליסל 

 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  



 פיתוח חדוות הלמידה ויכולת הלמידה 
 לאור יעדי דמות הבוגר

 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  

 ערכים  –מיומנות  –ידע 



 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  

 :נקודות מוצא לשינוי מערכתי
 
 המורים הם מובילי השינוי המרכזיים במערכת( 1

 (מקינזיח "דו)  

   

יש לשלב בין  הוראה ולמידה על מנת לשפר ( 2
 הצבת רף יעדים ומתן תמיכה ממוקדת למורים

 (  שלייכר אנדריאס)   

 
 
 



 –עקרונות בפיתוח הוראה מקדמת למידה 
 (:הצבת רף ומתן תמיכה)

 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  

 בחירה1.

 שיקולי דעת של מורה2.

 מובילים –רעיונות גדולים 3.

 מיומנויות מוטמעות4.

 איכותיות פרקטיקות5.

 הערכה מעצבת ומסכמת6.



 :עקרונות בפיתוח הוראה מקדמת למידה

 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  

 בחירה1.

 שיקולי דעת של מורה2.

 מובילים –רעיונות גדולים 3.

 (SELכולל מיומנויות )מיומנויות מוטמעות 4.

 איכותיות פרקטיקות5.

 הערכה מעצבת ומסכמת6.



 מקורות

 מקומות

 היסטוריוגרפיה                   

 אישים

 ערכים        

 ואומנות תרבות       

     בין תחומי            

 תיעוש גורם  להקטנת ערך האדם מול המכונה  •
 תיעוש מגביר את הפערים החברתיים•
 תיעוש מקדם את החברה כולה•

 :רעיונות גדולים

 תקציר הידע

 פתיחה

 לימוד

 אסיף

 מבוא

 ?  איזה רעיון מתאים יותר לכתה שלי• הערכה
 ?  אילו מיומנויות חשוב לי להטמיע•
 ?כמה זמן אקדיש ליחידה•

 : שיקולי דעת  

  שינויים של לשורה המקובל השם הוא  התעשייתית המהפכה
 והתפשטו באנגליה שהתחילו וחברתיים ,כלכליים ,טכנולוגיים

  המאה מאמצע החל ,הברית וארצות אירופה מדינות ליתר
  .19 ה המאה מחצית ועד 18ה

  שימוש שעשו מכונות מהמצאת כתוצאה נוצרה המהפכה
 ....נוספת לקריאה .הדלק ולבסוף הפחם ,הקיטור בכוח

אוריינות 
 שפתית  

חשיבה  
 ביקורתית

עבודת 
 צוות

 כבוד האדם  

 סולידריות

מחשבה  
 עצמית ויזמה

  ערכים  מיומנויות

 התעשייתיתהמהפכה : היסטוריה

 הצרפתית  המהפיכה  התעשיתית המהפיכה נאורות יהודים בין רפורמות ונאורות 

 דוגמא ליחידת הוראה 



 : הלמידה המתחדשת מימדי

למידה 
 למידה תחומית   מבחירה

למידה על  
 תחומית  

למידה בין  
 תחומית  

 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  



 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  

 למידה מתוך בחירה  

מסגרות למידה אישית וקבוצתית על פי פיתוח 1.
 התלמידיםבחירת 

ליווי של המורים למהלך בתוך זמן הלימודים הבית  2.
 .  ספרי

דגש מיוחד על תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים  3.
 המבוססים על יכולות למידה רגשית חברתית

למידה  
 למידה תחומית   מבחירה

למידה על  
 תחומית  

למידה בין 
 תחומית  



 :  דגש מרכזי

 שילוב מיומנויות במסגרת הוראה מרומזת•

teaching implicit 

 מיומנויות ויכולות במסגרת הוראה מפורשת הנכחת•

teaching explicit 



 המזכירות הפדגוגית  
 למידה בונה אדם  

 

 יצירת מרחבי התנסות מוגנים למורים1.

 מסוגלותלביסוס  ופרקטיקותטכניקות הקניית כלים 2.

ההתחדשות  באופי ובהיקפי , בקצבאפשרויות לבחירה מתן 3.
 באופן אישי וקבוצתי

 תמיכה וליווי קבוצתי ואישי4.

 

נדרש מערך של חיזוק  , על מנת לייצר שינוי מובל על ידי המורים
יכולות הלמידה הרגשית חברתית של המורים על מנת שיוכלו  

 לקדם למידה רגשית חברתית של התלמידים  



 ...  יוצאים לדרך


