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מקומם של צוותים חינוכיים  
בקידום למידה רגשית־חברתית בבית הספר1  

ספרות המחקרית מצביעה באופן חד משמעי על מקומם המרכזי של הצוותים ה

חברי  ובטיפוחה.  לתלמידים  רגשית־חברתית  למידה  של  בהקניה  החינוכיים 

הוועדה מאמינים כי כל מהלך של הטמעת למידה רגשית־חברתית במערכת 

החינוך חייב לכלול הכשרה וליווי לצוותים החינוכיים. פרק 8 במסמך המסכם 

עוסק בכך בהרחבה; בתקציר זה נציג את עיקרי הדברים. 

הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרק 8 מהמסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־חברתית   1
במערכת החינוך. עבודת התקצור וההנגשה נערכה בידי היוזמה לשם נוחות הקריאה. את הפרקים המלאים ואת ההפניות 

ומראי המקום המדויקים ניתן למצוא במסמך המסכם וברשימת המקורות בסופו.

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
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חשיבותם של מורים בהקניית מיומנויות רגשיות־חברתיות לתלמידים

על פי הספרות שנסקרה, לצוותים החינוכיים תפקיד חשוב בקידום למידה רגשית־חברתית, והדבר בא לידי 
ביטוי בכמה היבטים:  

בהתנהלות היום־יומית - מורים בעלי יכולות גבוהות בתחום הרגשי־חברתי מנהלים יחסים טובים יותר עם 
תלמידיהם ויוצרים סביבה תומכת ומקדמת יותר. כך הם מצליחים להתמודד טוב יותר עם מצבים מאתגרים 
ועם הקשיים של התלמידים. כמו כן, הם משמשים מודל חיובי בהתנהגותם ובכך גם תורמים לקידום למידה 

רגשית־חברתית אצל התלמידים.

יכולים לשקף לתלמידיהם באמצעות  בהוראה של תחומי הדעת השונים, מעבר להוראת התכנים, מורים 
מסרים סמויים )societal או hidden curriculum( או דוגמה אישית מהן הציפיות החברתיות מהם, מהי 

ההתנהגות הראויה ביחסים עם אחרים ומהן הדרכים לפתור קונפליקטים. 

למורים תפקיד מרכזי גם בתוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית המבוססות על מערך שיעורים מובנה. 
כדי  חשובות  בהן,  מלמדים  אינם  עצמם  הם  אם  גם  אלו,  תוכניות  כלפי  ועמדותיהם  שלהם  ההוראה  טיב 

להבטיח את הצלחתן.

ניתן לומר כי קיים דמיון רב בין הלמידה הרגשית־חברתית של מורים לבין זו של התלמידים. המיוחד למורים 
תלמיד(,  מצד  כבוד  חוסר  של  התנהגות  )למשל  לתלמידים  שתגובותיהם  וההבנה  העצמית  מודעותם  הוא 
משקפות לעיתים רגישויות אישית שלהם. יכולת הוויסות הרגשי של מורים באה לידי ביטוי, למשל, באופי 

התגובה שלהם לפרובוקציות קשות. 

התנהגויות של מורים המשפיעות על הקניית למידה רגשית־חברתית לתלמידים

אפשר להצביע על שני סוגים של פרקטיקות המקדמות למידה רגשית־חברתית בתהליך ההוראה הרגיל: 

הדרך  לתלמידים,  פונה  המורה  שבה  השפה   – התלמידים  עם  היחסים  לניהול  הקשורות  פרקטיקות   
שבה הוא משליט משמעת, מטיל אחריות ומאפשר להם לבחור, האופן שבו הוא משמש דמות לחיקוי, 

ומידת התמיכה והחום שהוא מפגין כלפי תלמידיו. 

פרקטיקות הקשורות לדרך שבה המורה מלמדת חומר, עד כמה השיעורים שלה מאתגרים, נשענים על   
חוזקותיהם של התלמידים, מעודדים למידה משותפת, מאפשרים דיונים ומשקפים את יכולותיהם של 

התלמידים. 

מודעּות, עמדות וצרכים של מורים בתחום הלמידה הרגשית־חברתית

עמדותיהם של המורים בנוגע להקניה של למידה רגשית־חברתית חשובות, משום שהן קובעות במידה רבה 
עד כמה הם יהיו מעורבים בתוכניות ההתערבות לתלמידים ועד כמה יהיו מוכנים להשתתף בתוכניות הכשרה 
בתחום. מסקר שנערך בארץ בקרב מורים עלה כי רוב מוחלט של המורים מייחס חשיבות רבה למיומנויות 
שונות הקשורות ללמידה רגשית־חברתית, הן עבור תלמידיהם, הן עבורם עצמם. סקר שנערך בארה"ב מצא 
גם הוא תמיכה גבוהה של מורים בקידום למידה רגשית־חברתית. לצד זאת הצביעו המורים על נושאים שיש 
בכיתה  לנושא, הקטנת מספר התלמידים  הזמן המוקצה  הגדלת  בהירות המטרות,  כמו  זה,  לשפר בתחום 

ושיפור ההדרכה והליווי. 
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קידום למידה רגשית־חברתית של מורים

בשלב מיון המועמדים ללימודים

אחת הדרכים לוודא שחברי הצוות החינוכי יהיו בעלי מיומנויות רגשיות־חברתיות היא להשתמש בתהליך 
של סינון המועמדים. הכוונה היא ְלַשֵלב מגוון כלי מיון שיבדקו אם יש למועמדים לתפקידי הוראה יכולת 
עם  ובעבודה  המעשית  בהתנסות  זה  ובכלל  התואר,  בדרישות  לעמוד  והתנהגותית  רגשית  קוגניטיבית, 

תלמידים. דרך נוספת לשיפור המיון היא להעלות את תנאי הקבלה להוראה.

בשלב ההכשרה של פרחי הוראה

אין זה מספיק להתמקד בשלב הסינון ללימודי ההוראה, אלא גם להקדיש משאבים להכשרת פרחי הוראה 
בתחום זה. במחקר מתמשך שנערך בכל המדינות בארצות הברית נמצא שתוכניות רבות להכשרת מורים 
מקנות ידע על ההתפתחות הרגשית־חברתית של התלמידים ומקדמות את הלמידה הרגשית־חברתית של 
רגשית־ למידה  מוקנית  שבהם  לאופנים  לב  תשומת  מספיק  ניתנת  שלא  נמצא  זאת  לצד  עצמם.  המורים 

חברתית לתלמידים ולסוגיות של ניהול כיתה.

כנושא  בישראל  נלמד  אינו  עדיין  רגשית־חברתית  למידה  של  שהנושא  נראה  בישראל.  שונה  מעט  המצב 
העומד בפני עצמו, ואין קורס ייעודי המציג את הידע המחקרי והמעשי בתחום. עם זאת, בתוכניות ההכשרה 

יש התייחסויות להיבטים עיוניים ומעשיים של למידה רגשית־חברתית, לעיתים בלי לכנותם כך. 

הדעת.  תחומי  של  בהקשר  מעטים  ורק  פדגוגיה,  לימודי  במסגרת  ניתנים  בנושא  הנוגעים  הקורסים  רוב 
התייחסויות להיבטים שונים של למידה רגשית־חברתית נפוצות יותר בקורסים המתמקדים בנוער בסיכון 

ובתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, והרבה פחות בקורסים הנוגעים לחינוך הכללי.

של  הרגשיות־חברתיות  המיומנויות  חיזוק  על  דגש  מושם  בשדה  מודרכת  עבודה  של  בסדנאות  כן  כמו 
הסטודנטים להוראה עצמם – חיזוק מסוגלות עצמית, ניהול כיתה, פיתוח יכולת רפלקטיבית, הכרה ופיתוח 

של יכולות אישיות ובין־אישיות, בניית תחושת מסוגלות וביטחון בכניסה לעולם ההוראה.

נושא  גבוהה(  להשכלה  )המועצה  המל"ג  של  מורים  להכשרת  החדש  המתווה  של  שבטיוטה  לציין  יש 
ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של תלמידים מצוין כתחום ליבה.

בשלבי הפיתוח המקצוע 

יש הסכמה בקרב החוקרים על כך שצריך לתמוך בלמידה רגשית־חברתית של מורים לא רק בזמן הכשרתם 
להוראה אלא לכל אורך חייהם המקצועיים. תוכניות התפתחות מקצועית מסוג זה קיימות  ברחבי העולם והן 
כוללות סדנאות והכשרות ממוקדות המתמקדות בחניכה ובחיבור לקהילת אנשי מקצוע העוסקים בפיתוח 
התחום. חלק מהתוכניות אף מאפשרות להתמחות בתחום הלמידה הרגשית־חברתית ולקבל תעודה בסופן. 
תוכניות לפיתוח למידה רגשית־חברתית של מורים מקנות מיומנויות הקשורות לשפת הגוף ולטון הדיבור 
של המורים, לדרכים שבהן הם מדריכים תלמידים בפתרון בעיות, מעודדים דיון ודיאלוג ומגיבים באמפתיה, 

מגלים רגישות תרבותית לתלמידים השונים בכיתה ועוד. 

תוכניות מובנות להקניית למידה רגשית־חברתית בבתי הספר מחייבות את המורים להשתתף בפעולות הכנה 
ומלוות אותם במהלך ההתערבות. הכנה זו חיונית למורים משום שבתוכניות רבות הם המקנים לתלמידים 
את המיומנויות, ולנכונות שלהם להשתתף בתוכניות ולפתח בעצמם את  המיומנויות הנדרשות יש השפעה 

מכרעת על הטמעת התוכניות ועל סיכוייהן להצליח. 
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קידום מיומנויות רגשיות־חברתיות של מורים באמצעות טיפוח מסוגלות 
ורווחה נפשית ובאמצעות מניעת דחק 

אחת הדרכים לקדם מסוגלות ורווחה נפשית של מורים )ובכך לתרום לקידום למידה רגשית־חברתית של 
התלמידים( היא לסייע להם להתמודד עם הלחץ שהם חווים בהוראה. יש עדויות רבות לכך שמורים חווים 
רמות גבוהות של לחץ הפוגעות בבריאותם הנפשית ומגבירות שחיקה ונשירה, והן גם פוגעות ביחסיהם עם 
יש עדויות מסוימות לכך שמורים שאינם מסוגלים לשלוט בתגובות הדחק שלהם משפיעים  תלמידיהם. 

לרעה על תלמידיהם.

שימוש בסימלציות בהכשרה ובפיתוח מקצועי בתחום הלמידה רגשית־חברתית

בסביבה  סימולציות  באמצעות  למשל  מעשי,  תרגול  המאפשרים  אמצעים  נדרשים  אפקטיבית  ללמידה 
מבוקרת תומכת למידה. יש עדויות לכך שאנשי צוות הזוכים לליווי ולתמיכה נגישים, מגיבים לתלמידים 
באופן חיובי יותר. אמצעים ומשאבים מהסוג הזה יכולים לכלול התייעצויות עם מומחים בתחום וגם גישה 
חינוך  לאנשי  מפעיל  החינוך  שמשרד  לסימולציות  המרכזי  המערך  כמו  מתאימים,  דידקטיים  לאמצעים 

בשלבים השונים של התפתחותם המקצועית.

מנהלים

למנהלים מקום מרכזי בהטמעת למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך משתי סיבות עיקריות: ראשית, 
המנהלים זקוקים למיומנויות רגשיות־חברתיות כדי להצליח להנהיג את בית הספר; מנהלים בעלי יכולות 

רגשיות־חברתיות יכולים ליצור אווירה של אמון בין חברי הצוות ולקדם בכך את בית הספר כולו. 

לקידום  תוכניות  ולהצלחת  ספרם  בבית  רגשית־חברתית  למידה  של  להטמעה  השער  הם  מנהלים  שנית, 
למידה כזו. יש להם תפקיד מרכזי בהחלטות על הדגש שיינתן ללמידה רגשית־חברתית בתרבות בית הספר: 
האם לאמץ תוכנית התערבות עבור התלמידים או להעניק הכשרה למורים? עד כמה יהיו נושאים רגשיים־

חברתיים חלק מתהליכי ההערכה של מורים? אילו משאבים יושקעו בנושא ועוד.

שימוש בסטנדרטים ובהערכת מורים ומנהלים 

אחת הדרכים שבהן מודגשת חשיבותו של תחום מסוים היא הכללתו בסטנדרטים מחייבים ובתהליכי הערכה. 
מדינות רבות בארצות הברית החלו לכלול מיומנויות רגשיות־חברתיות בסטנדרטים החינוכיים שלהן וקבעו 
מה מצופה מתלמידים בהיבטים שונים של למידה רגשית־חברתית בהתאם לשלב ההתפתחותי שלהם. נראה 
שהכללת המיומנויות בסטנדרטים הלאומיים הגבירה את העניין בתוכניות הכשרה לאנשי צוות )כדי שיוכלו 
לסייע לתלמידים לרכוש את המיומנויות הנדרשות(  והעצימה את שילוב נושא הלמידה רגשית־חברתית 
להערכת  קיימים  במתווים  שולבו  אלו  וציפיות  ממורים,  הציפיות  הוגדרו  כך  מורים.  תפקוד  של  בהערכה 

מורים בארצות הברית. 

להכללה של הערכת מיומנויות רגשיות־חברתיות של מורים בתהליכי ההערכה שלהם עלולות להיות כמובן 
גם השלכות שליליות, כפי שעולה ממקרים אחרים של הפעלת הערכות עתירות סיכון )הכוונה היא לפעולות 
הדוחקות במורים לשקף כלפי חוץ הצלחה בעבודתם(. אחת הדרכים המאיימות פחות עשויה להיות הטמעה 
של תהליכי הערכה עצמית ורפלקציה. תהליכים אלו עשויים לקדם את הלמידה של המורה, בלי להפוך את 

ההערכה לכלי שיש בו סיכון רב כל כך עד כי הוא פוגע בתהליך הלמידה. 
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לפרקים המלאים במסמך המסכם - לחצו כאן

חשיבותם של כלל המבוגרים בצוות בית הספר

חלק  הספר.  בבית  רגשית־חברתית  למידה  בהטמעת  מרכזית  חשיבות  יש  והפסיכולוגיות  היועצות  לצוות 
מהיועצות עוסקות בהקניה ישירה של כישורי חיים בשיעורים פורמליים בנושאים אלו, וגם ללא השתתפות 
המורים  כלל  של  הרגשיים־חברתיים  הכשרים  לקידום  תורמות  ופסיכולוגיות  יועצות   – כאלו  בשיעורים 
הכלולות  התפיסות  ואת  היכולות  את  מדגימות  הן  ובהתנהגותן  בעבודתן  במגע.  איתן  הבאים  והתלמידים 

בלמידה רגשית־חברתית, ומעצם כך מחזקות אותן בקרב התלמידים וצוות בית הספר. 

נוסף על הצוות החינוכי פוגשים התלמידים בבית הספר מגוון רב של מבוגרים – שומרים, מזכירות, אב הבית, 
מתנדבים, סייעות ומפעילי צהרונים. גם אותם יש להכשיר "לַדֵּבר" בשפה של למידה רגשית־חברתית כדי 
שבית הספר יעביר לתלמיד מסר עקבי, וכדי לצמצם את הסבירות שחלק מהמבוגרים במרחב החינוכי יפעלו 

בניגוד לגישה הכוללת של החינוך בבית הספר.

סיכום והמלצות הוועדה 

כבר במיונים של פרחי הוראה יש להעריך את היכולות ואת הפוטנציאל שלהם בתחום הלמידה הרגשית־  .1

חברתית. 

רגשית־ ללמידה  הקשורים  תכנים  להטמיע  יש  מורים  של  המקצועי  והפיתוח  ההכשרה  בתהליכי   .2

חברתית. מומלץ אף לאפשר לצוות החינוכי להתמחות בנושאים אלו, אם ירצו בכך. 

יש להקפיד על הכשרה מקדימה, ליווי והדרכה של כל המעורבים בהקניה ישירה של למידה רגשית־  .3

חברתית. 

של  לחשיבותה  מודעים  שיהיו  כדי  מיוחדת,  והכשרה  לליווי  זקוקים  מטה  ואנשי  מפקחים,  מנהלים,   .4

למידה רגשית־חברתית, יקדמו את הטמעתה במערכת החינוך ויתמכו בעבודת הצוותים החינוכיים.

שיסייעו  מקוונים  כלים  על  בדגש  במערכת,  הצוותים  לכלל  נגישים  והדרכה  הכשרה  כלי  לפתח  יש   .5

לפיתוח קהילות לומדות המתמקדות בלמידה רגשית־חברתית.

יש לסייע למורים להתמודד עם שחיקה ועם דחק בעבודתם.   .6

יש להתייחס ישירות ללמידה הרגשית־חברתית של הצוות החינוכי בהערכה המעצבת ובמשוב הניתן   .7

למנהלים ולמורים. 
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