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 הגדרה

 ס  "אקלים ביה
 

  -סטנדרט
 

 למידה אקלים 



 על מה מתבססת התפיסה



 תפיסת  

 הפסיכו פדגוגיה  

 מחמשת מרחביכחלק  

 :הפדגוגיה 

 ,יחסים, רגשי, קוגנטיבי

 רוח, גוף 

 
 (ר גדי ביאליק"ד)



 למידה מתפתחת בתוך יחסים לומד מלמד תוכן קבוצה

 יחסים בין  
 ,  הלומד למלמד

 הלומד לבין עצמובין 
 בין המלמד לבין עצמו

המלמד לבין  /בין הלומד
 תוכן הלימוד  

זה בקונטקסט  וכל 
 קבוצתי  

 ."  יחסים הכל –פדגוגים טוענים הפסיכו , יחסי שהכלהפיזיקאים אומרים "



 שיעור
שעה  

 פרטנית

מפגשים 
 אישיים

מפגשי 
 צוות

מועצות  
 פדגוגיות

 בזירות שונותלמידה בבית הספר מתרחשת 

חלוקת  

 תעודות



 למידה והוראה תהליכים הדדיים המזינים 
 .את השניהאחד 



על הלמידה בבית הספר היא של המבוגר  האחריות 
ולכן הוא צריך מקום וזמן להתבונן על עצמו ועל 

 בתהליךתלמידיו 



 המטרה

חיזוק המסוגלות של הצוות  
להתבונן בתהליכים רגשיים  

שחווים מורים ותלמידים בתהליכי 
הוראה ולמידה ולתרגם אותם 

רווחה  : המקדמות לפרקטיקות
למידה  , אקלים ויחסי קרבה, נפשית

 משמעותית והישגים לימודיים



לפיתוח   י"בשפמה נעשה 
 פסיכו פדגוגיה 



 הוקמה ועדה בין משרדית ללמוד ולחקור את  2012בשנת 
 הנושא ופרסום חוברת פסיפס הוא תוצר של הוועדה      



 
 יסודבתהליך משותף עם אנשי השדה חמש אבני נבחרו 

      



 
תהליכי חשיפה בכדי לעורר מודעות ולהקנות  התקיימו 

 מורים, יועצים, מנהלים, מפקחיםידע בקרב 
      



 צמיחה חופשית
הספר והגן כמרחב צמיחה לטיפוח  בית 

 חוזקות



 תכנית משיקים  

 פדגוגי  -את המפגש הפסיכוהתכנית מאירה 

 בלמידה בין היבטים רגשיים להיבטיםהמתרחש 

 קוגניטיביים בין מורים לתלמידים  

את היכולת של המורים לעבוד עם השונות של  ומחדדת 

 התלמידים
  





התנסינו בכלים הפסיכו פדגוגיים שנכתבו בפסיפס  
 והמשכנו בפיתוחם ושכלולם

  מבט פרטי 

משוב אפקטיבי מקדם למידה – ה'מאמל 

  מבט חלון וראי 

 בוא נשמע מה  " –מעבר מהפסקה לשיעור נוהל

 "נשמע

התמודדות עם חסם 

התרחשות בקבוצה 

מסמנים מטרות 

סדנת הדהודים 

 חווית תפקידסדנת 

דיאלוג לימודי 

2021כיתה )של פדגוגיה עכשווית  פרקטיקות ,

 ( pbl, יקסו'ג, למידה מתרחבת
שיעורי כישורי חיים בנושא למידה 

 



 מבט פרטי
 במבט פרטישאת רוצה להתבונן בו  תלמידבחרי 

 ? מי התלמיד שבחרתי להתבונן בו במבט פרטי ומדוע בחרתי בו•

 ? עליו ומה הוא מעורר בייודעת מה אני •
 אצלך ואצל ובמקצועות אחריםלימודית •
 התנהגותית אצלך ואצל מורים אחרים•
 חברתית•
 משפחתית•
 תחומי עניין מחוץ לבית הספר•

 ?בךמחשבות התלמיד מעורר , איזה רגשות•

 ?בושאת מעוררת עשוי לרמז על מה ביניכם מה בקשר •

 ?מה מתכני השיעור המתוכנן או ממשימותיו עשוי להשפיע עליו•

  ? הבא יוכל להשפיע על הקשר בינכםמה אם תתכנני שונה בשיעור •

 ?שהגדרתלעשות במהלך השיעור כדי לקדם את המטרה מה תוכלי •

 



שבו היה לתלמיד  ארועבחרי 
 חסם בלמידהלתלמידים או 

שחסם את הלמידה של אחד  " משהו באוויר"וחשת שהיה  מהשעוריצאת •
 ?  להשערתך החסםמהם מהו או כמה (התלמידים 

 ?  עדויות או ביטויים התנהגותיים העידו על קיומואילו •

 ?  תחושות מתעוררות בך לנוכח החסםאילו •

 ?  תגובות התלמיד עצמו מעורר בךאילו •

 ?  הסבר יש לך להיווצרות החסם הרגשיאיזה •

 ?נתקלת בחסם דומה במהלך חייך ומה סייע לך להתגבר עליוהאם •



שחוזרת על   התרחשות דומיננטיתבחרי 
 להתבוננות מעמיקהעצמה בשיעור 

אי הכנת  , אי השתתפות, הימנעות, חוסר שקט, הפרעות? מה ההתרחשות שבחרת•

, ומנגד. הסתודדויות, דחיית חבר, הבעת כעסים, הבעת לגלוג, קשיי ריכוז, איחורים רבים, משימה

,  עמידה במשימות, הישגים מצוינים, חדוות למידה, התלהבות -התרחשות יכולה גם להיות 

 ...שיתוף, יזמות, השתתפות פעילה

 

 ?איזה רגשות מחשבות ההתרחשות מעוררת בך וכיצד את מגיבה•

 ?מה מתכני השיעור המתוכנן או ממשימותיו גורם להתרחשות•

 ?שאת מעוררת בהםלרמז על מה מה בהתנהגות התלמידים עשוי •

  ? ההתרחשותאם תתכנני שונה בשיעור הבא יוכל להשפיע על מה •

 ?מה תוכלי לעשות במהלך השיעור כדי לקדם את המטרה שהגדרת•

 
 



 מידהלקדם מפקטיבי אשוב מ -ה'מאמל

 

 

 

 

הוא  ( פ"בכתב ובע)משוב הניתן לתלמיד על עבודתו ולמידתו 
 (. בוזו שוורץ), הישגיוהמשתנה בעל ההשפעה הרבה ביותר על 

   

 שבעה עקרונות למשוב אפקטיבי מקדם למידה  
 מבוסס על דיאלוג עם התלמיד ולא על מונולוג –נשזר בדו שיח . 1

 להבהיר ולהרחיב, יוצר אתגר קוגניטיבי ומעודד את התלמיד להסביר –מעודד חשיבה . 2

 מתייחס לתשובה או לביצוע כשלב בדרך ולא כסוף מוחלט   –מעורר אופטימיות . 3

 מתייחס למידת המאמץ וההשקעה ולא לנתונים כמו שכל או כישרון –מעניק תקווה . 4

 מעודד את התלמיד להפיק מתוך המשוב רעיון חדש –יצירתי . 5

 מנסה להבין יחד עם התלמיד את הלך מחשבתו  . מתבונן על הטעות של התלמיד – אמפתי. 6

 מאפשר התבוננות ומרחב תהייה ותעייה , משהה תגובה  –לוקח את הזמן . 7



 מודעות

 הרחבת הידע

 יישומיות פרקטיקות

 המודל שאנחנו עובדים לפיו בארגונים

 :מדובר באתגר הסתגלותי הנבנה
בתהליכים אישיים ובין אישיים  , 
ליווי ותמיכה, תוך התנסות ובתהליכים של רפלקציה 
   נבנה במרחב מוגן ובעבודת צוות 



 .אכפתיתשיח פסיכו פדגוגי הוא שינוי ממעלה שנייה ומקדם אקלים של דאגה •

 ס ועליו לתמוך בהתפתחותם"של כל באי ביהמרחב להתפתחות ס הוא "ביה•

 בארגון הוא בסיס לקידום שיח רגשי חברתי בהוראה למידה   ריגשיתעיגון שפה •

מפקח  :  ומכילהסמכות מגדלת ותפקידו להיות המבוגר האחריות על השיח הפסיכו פדגוגי היא על •
 תלמידיםמורים כלפי , מנהל כלפי מורים, כלפי מנהל

 שיח על ההיבטים הרגשיים בהוראה  המורים ולקיים עם  מודלינגצריך להוות ס "ביהמנהל •

כמו גם  והכלה עבור המורים מודעות , למידההמאפשרות תהליכי  סדירויותעיגון : מקביליםתהליכים •
 .  התלמידים

כדי ליצור שפה ותרבות פסיכו  הספר בכל זירות הלמידה בבית זמן ומקום חשוב ליצור מרחבי •
 פדגוגית  

מקצוע מייצר חיבור שהוא ורכז פדגוגי או רכז פסיכולוג / הובלת התהליך במשותף על ידי יועצת•
 .בגדר השלם גדול מסכום חלקיו

 

 תובנות שלנו מהתהליך



 הצעה למחוון לבית הספר הפסיכו פדגוגי 
 טיוטה   -פ  "מעבדה מו

תיאור קיום העיקרון   תיאור  

 בבית הספר

 עיגון שפה רגשית בארגון   – עיקרון

מפנה  , בהבנות פסיכו פדגוגיות המנהלת מחזיק   ברמת המנהלת

של מעגלי   סדירויותמשתתף ומקיים , זמן ומקום

 למורים   מודלינגס ומהווה "שיח עם כל באי ביה

שיתוף ושותפות של המורה בהתבוננות אישית   המורה   ברמת

בתהליכים הרגשיים שעוברים עליו בהוראה  

.  של תלמידים וביכולתו להתבונן על תהליכים

,  המקדמות מסוגלות בפרקטיקותשימוש 

 .  אוטונומיה ועוד, מוטיבציה

של זמן ומקום לקיום שיח רגשי בתהליכי   קיומו ארגון 

 .  הוראה למידה

, המקצוע מוביל תהליכים לקידום שיח רגשי איש פסיכולוגית  / יועצת 

 תוך הכשרה וליווי הצוות בתהליכי ההוראה למידה  

 פנייה לעזרה, שיום וניהול רגשות, זיהוי יכולת תלמיד



 דוגמאות לפיתוחים  

 של בתי ספר



 שיעור כיתתי או פרטני ליווי פרטני מפגשי צוות

 "אלון"חטיבת 
 מורים אלופים: שם היוזמה

 השתלמות למליאת המורים

 "יונתן"חטיבת 
אישי למורים  ליווי : שם היוזמה

 למתמטיקה
חלון וראי של   מפגשים אישיים למבט

בעזרת מבט , המורה על עצמו ותלמידיו

 פרטי ושאלון דיווח תלמיד

 "נצח ישראל"בית ספר 
   מקצואני: שם היוזמה

 פיתוח שיח אישי במקצועות הדעת

 "אביב"תיכון 
 מדורת השבט : שם היוזמה

מפגשי צוות רכזי מקצוע וצוותי מקצוע 

 לחיזוק תחושת השייכות והמקצועיות

 "יצחק שדה"בית ספר 
המטרה " מטרטון: "שם היוזמה

 שקובעת את הטון  
שתאפשר הצבת  , פיתוח מודעות אישית

 מורה –מטרות והשגתן מפגשי מנהלת 

 "יצחק שדה"בית ספר 
המטרה " מטרטון: "שם היוזמה

 שקובעת את הטון  
בהם יגלה המורה  , בדיאלוג מורה תלמיד

שבאה לידי ביטוי בעקבות הכלים  , מסוגלות

 .המקצועיים שרכש במפגשי עם המנהל

 "ראשונים"בית ספר 
 להערכהמהערכה : שם היוזמה

פדגוגיות בעזרת כלי הפסיכו  מועצות 

פדגוגיה לקידום שיח אחר על הערכה  

 ומשוב

 "ראשונים"בית ספר 
 מהערכה להערכה: שם היוזמה

 עם תלמידים והורים על תעודהדיאלוג 

  

 "הדר"בית ספר 
 ביתעל שיעורי דיאלוג : שם היוזמה

,  מסוגלות: חיזוק אבני הפסיכו פדגוגיה

התמודדות  , יחסים, אוטונומיה, מוטיבציה

 עם אתגרים והערכה ומשוב

    

 "פעמונים"בית ספר 
 שיח פסיכו פדגוגי: שם היוזמה

בהנחיית יועצת ומורה מקצועי  היוועצות שיח 

 להיוועצות

 

 "פעמונים"בית ספר    
 שיח פסיכו פדגוגי: שם היוזמה

בנית מרחבי  , לשבור את הקירות בראש

 למידה בעקבות תובנות משיח

 



 



 דיאלוג על הערכה



 ליווי הצוות בכתיבת הערכות                       

 .הליווי מתפתח כל הזמן•

 .בנק היגדים אבל יש עזרהאין •

 .התמודדות עם התנגדויות•

 .דיאלוגיתהגהה •

 .ליווי אישי על פי הצורך•







 ליווי אישי להתבוננות על תלמיד  

 בעזרת מבט פרטי ושאלון דיווח אישי



 דיאלוג על שיעורי בית



 יחסי תלמיד חומר נלמד, עובד על יחסי מורה תלמיד –יחסים 

התלמיד בשלב ראשון בוחר משימות איתן יכול להתמודד  –אבן המסוגלות 
 .נבנית המסוגלות שלו

הבחירה מאפשרת הצלחות שבונות  –אבן המוטיבציה והאוטונומיה 
 מוטיבציה

,  המשימות הינן מגוונות –אבן ההתמודדות עם אתגרים בהוראה ולמידה 
 .לרמות שונות ולתלמידים השונים מותאמות

שונה משוב הן מהמורה אבל גם , הערכה חלופית –אבן משוב והערכה 
שיתוף ההורים מזמן גם משוב של ההורים  , מהתלמידים בחלק מהמשימות

 .על הביצוע של הילד

 הפסיכופדגוגיהשיעורי הבית ולבני 



 ורגשית קוגנטיביתשילוב בין למידה  - מקצואניפיתוח 







 השתלמות למליאת מורים   



  

יצירת שייכות במפגשי צוות מקצועי   -השבט מדורת 

 רגשייםבהיבטים העוסק 

 


