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חברתית-דגשים מומלצים ללמידה רגשית

חברתית תטפח ותקנה מיומנויות  -הלמידה הרגשית•

תפיסות עולם  , תפישות עצמי, רגשיות וקוגניטיביות

:וערכים במרחבים הבאים

אישי–המרחב התוך 

חברתית הנוגעת למודעות עצמית וניהול -למידה רגשית

שליטה  , יכולת וויסות עצמי, כגון)עצמי של התלמיד 

יכולת  , מודעות לרגשות, יכולת לפתרון בעיות, בדחפים

 growth-אופטימיות ו, ביטחון עצמי, התמדה במשימות

mindset  .)

חברתית המסייעת להתמודדות  -למידה רגשית, בתוך זה

עם מצבי לחץ ומשבר הנובעים מאיום ומחשיפה לאלימות  

.לסוגיה

אישי–המרחב הבין 

חברתית הנוגעת ליחסים בין התלמיד לחברה -למידה רגשית

,  היכולת להבנה של נקודות מבט שונות, כגון)הקרובה לו 

תקשורת ברורה וקשובה עם , רגישות ואמפתיה לאחרים

(.יכולת התנגדות ללחץ חברתי שלילי, שיתוף פעולה, אחרים

המרחב האזרחי

חברתית הנוגעת להיות האדם אזרח אחראי  -למידה רגשית

ותורם לזולת במדינה דמוקרטית ומגוונת מבחינה חברתית  

כבוד האדם וצדק  , המבוססת על ערכים של שוויון, ותרבותית

מעורבות  , שייכות, איכפתיות, רגישות תרבותית, כגון)חברתי 

יכולת להתמודד עם מצבי עמימות ערכית  , ותרומה לקהילה

(.ולקבל החלטות מוסריות

הצגה לכנס היוזמה
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ארבעה אפיקים משולבים להטמעה

אורח החיים  
בבית הספר
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התנהגות מורים  
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פורמאלי

שילוב במקצועות  

השונים כחלק 

מתכנית 

הלימודים 

הרגילה בכל בתי  

הספר

שעת חובה בכל 

המערכת  

להקניית למידה  

חברתית  -רגשית
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תוך התאמה  

להקשר ולצרכים 

הרלבנטיים

הצגה לכנס היוזמה



של ולהקנייהתנאים תומכים לטיפוח 

למידה רגשית חברתית

הצוותים  
החינוכיים

הערכה  
ומדידה

הטמעה 
מערכתית

מעורבות 
הורים

הצגה לכנס היוזמה



הצגה לכנס היוזמה
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