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בגופי המחקר ) ,(SELקיימת התייחסות מועטה לתהליכי השינוי וההתפתחות
המורכבים ההופכים את בית הספר ממוסד נושם יידע הישגים וערכים ,למוסד נושם
התפתחות אדם ,בו פיתוח היכולות הרגשיות והבין אישיות של המורים הוא הבסיס
לקיום פרקטיקה בית ספרית המצמיחה התפתחות רגשית ובין אישית של
התלמידים.
בכדי שהממצאים האמפיריים המתקבלים בגופי המחקר והפרקטיקה יובילו לשינוי
מהותי ברמת המדיניות והפרקטיקה ,נחוצה קפיצה פרדיגמטית – יש לעסוק
בהתפתחות וברווחה של המורים המצמיחה פרקטיקה בית ספרית אינטגרטיבית
וקוהרנטית נושמת התפתחות אדם.
למידה רגשית-חברתית  ,SELשאיננה מתבססת על קשר משמעותי בין מורים
ותלמידים וראיית מכלול צורכי התלמיד (אישיים-רגשיים ,בין-אישיים-חברתיים,
קוגניטיביים-לימודיים ומשפחתיים-סביבתיים) ומשתקפת במכלול האינטראקציות,
מוגבלת בהשפעתה במיוחד עבור אלה הזקוקים לה.
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השינוי הפרדיגמטי :הלמידה הרגשית-חברתית היא תולדה של ההתפתחות האישית
והבין-אישית של הילדים הקשורה באיכות ההתקשרות והיענות המבוגרים לצורכי
העצמי של הילד.
מכאן הצורך במעבר מהשקעה בהקניית למידה רגשית-חברתית להשקעה
בהתפתחות העצמית והבין אישית של הילד בעזרת מערכת קשר עם המורים
המזינה את הצרכים הבסיסיים של ה"עצמי" – צורכי הכרה וערך שהם המניעים את
התפקוד במציאות.

כל ילד זקוק למבוגר עם "נוכחות חיה" ,עם סמכות פנימית ,ומעורבות אישית בחייו
תוך כדי שהוא מתמודד עם משימות המציאות כדי שיוכל להיות אדם עם עולם פנימי
מפותח ,תחושת השתייכות חברתית ויכולת להיעזר ולעזור לאחרים.
כך נוצר מעגל שבו התנסות מוצלחת של התלמידים במסגרת החינוכית מרחיבה את
העולם הפנימי ,מעשירה את ההוויה הקיומית ,מפתחת את יכולת החיברות,
ומעוררת מוטיבציה להשתייך ולתפקד בבית הספר ובחברה.

*"העצמי" הוא המבנה הנפשי המרכזי המווסת את התנהגות האדם הכולל תחושות ,רגשות ,חוויות,
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צוות בית הספר המקדם את ההתפתחות הרגשית והחברתית של כלל
תלמידיו יוצר במסגרת העשייה השגרתית היום-יומית נקודות חיבור
רבות ומגוונות לעולמו של התלמיד ,לצֵ ידה שהילד נושא עמו
מהבית ומהשכונה ,המצמיחים מודעות ויכולת למנטליזציה*.
התלמיד מרגיש שבית הספר מחובר למטען הרגשי ,הלימודי והחברתי
שהוא מביא אתו; הוא חש שהעשייה החינוכית רלוונטית לו ולקיומו
והוא נטען במטענים החושפים לפניו את עצמיותו ,את תשוקותיו ואת
סקרנותו ומרחיבים את התפקוד האישי ,הלימודי והחברתי שלו בבית
הספר ובחיים בכלל.
*המנטליזציה החוויה המנטלית (תודעתית) היא התהליך הרגשי-קוגניטיבי שבאמצעותו
התלמיד תופס ומפרש תהליכים רגשיים והתנהגותיים של עצמו ושל האחר .היכולת
למנטליזציה מתפתחת מתוך החוויה של להיות מובן על ידי אחר בתוך מערכת יחסים.
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העצמי ומקדם התפתחות

זירה 2
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המורה לכונן קשר
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מעבר מיחס חינוכי
המכוון לדרישות
סטנדרטיות ,ליחס
חינוכי פרסונלי ,המכוון
לרווחה נפשית וצורכי
העצמי של התלמיד
כפרט

מעבר מתקשורת
המושתתת על דרישות
אובייקטיביות לתקשורת
בונה אמון ומרחיבה
הישענות להתנסות
במשימות התפתחות
מעבר מהוראה ממוקדת
בעולם הדעת ובערכים
אובייקטיביים ,להוראה
דיאלוגית הממוקדת במרחב
המשותף של המורה,
התלמיד ועולם הדעת
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זירה 1
הערכת תפקודי העצמי
לימודי ,רגשי וחברתי של
התלמיד

זירה 2
היכרות רב ממדית של
המורה את התלמיד בתוך
קשר הולך ונבנה

זירה 3
הוראה כמרחב דיאלוגי –
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פיתוח תודעה של
המורה לצורכי
ההישענות של
התלמיד כפרט
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הרגשית והבין-
אישית
הרחבת ההיכרות בתוך
יחסים הולכים ומעמיקים,
בהם המורה נחווית
כדמות בטוחה שאפשר
להיקשר אליה ולהישען
עליה להתמודדות עם
משימת המציאות
פעילויות למידה בעלות
השפעה התפתחותית,
המגבירות את התודעה של
התלמיד ואת יכולתו להבין
את עולם המחשבות
והרגשות שלו
ד"ר פלורה מור
אשלים  -ג'וינט

הכרה של המורה ביחסי
ההשפעה שלו עם
תלמידיו כבסיס לתקשורת
בונה אמון ומרחיבה
תפקודי העצמי של
התלמיד
חיפוש מתמיד של המורה
אחר הייחודיות של
התלמיד ,כוחותיו
ויכולותיו והפער בינם
לבין מימושם וזיהוי
מענים מובחנים תומכי
התפתחות
הוראה דיאלוגית המתחברת
לידיעות הקודמות ומרחיבה
אותם

א .תפקוד בבית הספר  -א .1הערכת תפקודי התלמיד; א .2התנהלות בלמידה -
דפוסי הלמידה של התלמיד
ב .ראיית העצמי  -ב .1דימוי גוף; ב .2רגשות; ב .3תפיסת העצמי
ג .העצמי במגע עם אחר (יחסי אובייקט)  -ג .1אופי הקשר שהתלמיד מקיים עם
מבוגרים; ג .2ביטויים נצפים של הקשר של התלמיד עם מבוגרים; ג .3ההשפעה של
המבוגרים על התלמיד במצבים שונים; ג .4הדרך שבה התלמיד בוחר להפעיל
מבוגרים; ג .5למי מהמבוגרים התלמיד נוטה להתקרב או למי מהם הוא מאפשר
להתקרב; ג .6אופי המגע הבין-אישי של התלמיד עם איש הצוות הממלא את כלי
ההערכה.
ד .קשרים חברתיים עם בני הגיל  -ד .1מגוון החברים של התלמיד בבית הספר,
בשכונה; ד .2עומק הקשר של התלמיד עם חבריו; ד .3מה הרקע לקשר ואילו
צרכים הוא נועד למלא; ד .4ביטויים נצפים בקשרים החברתיים של התלמיד עם בני
גילו; ד .5תפקידים שהתלמיד ממלא בחברת בני גילו; ד .6התנהגות מוסרית; ד.7
דינמיקת הסיכון וקשיי התפקוד (על פי הטיפולוגיה של נוער בתהליכי סיכון)
ה .התלמיד והוריו  -ה .1רקע משפחתי; ה .2תרבות המשפחה; ה .3המשאבים
וסוגי התמיכות העומדים לרשות המשפחה; ה .4כיצד התלמיד חווה את המצב
המשפחתי וכיצד הוא מושפע ממנו; ה .5אופי הקשר של התלמיד עם בני משפחתו;
ה .6מקום התלמיד במשפחה; ה .7דפוסי התפקוד של התלמיד בבית
ו .דיאלוג ולמידה רפלקטיבית  -ו .1דיאלוג חי בין המורה לבין התלמיד עם או בלי
הוריו; ו .2למידה בעקבות האינטראקציות עם התלמיד; ו .3למידה רפלקטיבית.
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ממצאי המחקר שבו נבחנה השפעת התוכנית -נמצא שיפור משמעותי בביצועי
התלמידים בפרמטרים הבאים :הסתגלות רגשית ,יכולת חברתית ,הימנעות מבעיות
התנהגות ,קבלת סמכות המורים ,הישגים במתמטיקה ,הישגים אורייניים ,נוכחות,
שיעורי בית והתנהגויות למידה.
במחקר נמצא כי השיפור גדול יותר בשנת התוכנית השנייה מאשר בשנתה
הראשונה
שיעור התלמידים שהביצוע שלהם השתפר בעקבות התוכנית
(מקרב אלה שהיו להם בעיות בהתחלה)
הסתגלות רגשית
יכולת חברתית
הימנעות מבעיות התנהגות
קבלת סמכות המורים
הישגים במתמטיקה
הישגים אורייניים
נוכחות
שיעורי בית
התנהגויות למידה
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ממדי ההתפתחות הרגשית ,חברתית ולימודית
של תלמידים בפרקטיקה האפקטיבית SEL
()CASEL 2003

לארבעת הגורמים שנמצאו
ממדי ההתפתחות
הרגשית ,חברתית ולימודית כגורמי ההשפעה הפסיכו-
חברתיים החשובים ביותר
של תלמידים בפרקטיקה
האפקטיבית בMor ( PEA-
ומנבאים בריאות הנפש
)2003
והתפתחות מיטבית בארגון
ה( HBSC-הראל )2014
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מודעות עצמית  -מודעות לרגשות ,תפישה עצמית
מדויקת ,הכרה בצרכים ובערכים ,חוללות עצמית,
פן רוחני.
ניהול עצמי  -ויסות רגשות וניהול מצבי לחץ,
מוטיבציה עצמית ומשמעת פנימית ,קביעת יעדים
ומיומנויות ארגוניות.

הבנה עצמית (מנטליזציה)
ומסוגלות עצמית

הרגשה של ערך עצמי

2

ניהול יחסים – תקשורת בין אישית ,מעורבות
חברתית ובניית יחסים ,עבודה בצוות ,ניהול משא
ומתן ,ניהול עימותים ,יכולת לפנות בבקשת עזרה
ולהושיט עזרה.

היכולת לקיים קשר,
אינטימיות והיכולת להיעזר
בבני הגיל ובמבוגרים

הימצאותו של מבוגר
משמעותי בחיי הילד
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קבלת החלטות אחראית  -זיהוי הבעיה וניתוח
המצב ,מיומנויות של פתרון בעיות ,הערכה
ורפלקציה ,תחושת אחריות אישית ,מוסריות
גבוהה.

פרודוקטיביות ויצרנות
אישית ,רגשית ,קוגניטיבית,
חברתית ומשפחתית

חוויה חיובית יומיומית בבית
הספר

4

מודעות חברתית  -יכולת אימוץ זוויות שונות,
אמפתיה ,ערך של שונות ,כבוד לזולת.

התנהגות וזהות אישית
נורמטיבית

הרגשה של מחוברות
חברתית בריאה
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