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מצבה של הלמידה הרגשית־חברתית 

קרב הקהילה המדעית ישנה כיום הסכמה בנוגע לחשיבותה של התפתחות רגשית־חברתית )Jones ב
יכולות  על  רגשית־חברתית  ללמידה  לתוכניות  שיש  המיטיבות  ולהשפעות   )& Kahn, 2017
 .(Mahoney, Durlak, & Weissberg, 2018( אקדמיות, רגשיות והתנהגותיות ועל האווירה בכיתה
למרות זאת ישנם כמה מחסומים המונעים את הפצת תוכניות הלמידה הרגשית־חברתית בקנה מידה רחב 

)Jones & Bouffard, 2012(. עם מחסומים אלה נמנים:  

אתגרים הקשורים להטמעת התוכניות, כמו רמת היענות נמוכה או שימוש מועט בחומרי התוכנית.   •
היענות מקומית מוגבלת כתוצאה מהיעדר אוטונומיה ורלוונטיות.    •

היעדר משאבים פיננסיים ואנושיים – עלות גבוהה של חומרים ומחסור בזמן.    •
שילוב לקוי של התוכניות בפרקטיקה החינוכית – אין יישום מעבר לתוכנית ייעודית.    •

בצורה  מוטמעות  שאינן  או  זמן  לאורך  ממשיכות  אינן  התוכניות  קרובות  לעיתים   – קצר  חיים  אורך    •
עקבית.

תוכניות מסורתיות ללמידה רגשית־חברתית כוללות לרוב תוכניות לימודים רצופות וקבועות. הן מיושמות 
ייעודי שהוכשר לכך. לעיתים קרובות  יועץ בית הספר או מדריך  בשיעורים שבועיים, בדרך כלל בהובלת 

אלו תוכניות יקרות הדורשות הכשרה ייחודית ותמיכה מתמשכת 
קושי  עולה  כך  משום  המורה.  של  האוטונומיה  את  ומגבילות 
להטמיע את התוכניות כנדרש, לשלב אותן במהלך יום הלימודים 
התוכניות  זמן.  לאורך  אותן  לקיים  ולהמשיך  מגוונות  ובסביבות 
המוְבנות אינן מצליחות למנף את המומחיות של המורים; זאת על 
אף שהם מכירים היטב את הכיתה שהם מלמדים, ואף שמערכות 

ומתוזמנת היטב  וחברתית אפקטיבית  רגשית  חיוניות למתן תמיכה  וההחלטות שלהם  היחסים, התצפיות 
התלמידים  לצורכי  להתאימּה  שאפשר  להטמעה,  יותר  וקלה  גמישה  בגישה  צורך  יש  לפיכך,  לתלמידים. 

  .)Jones, Bailey, et al., 2017( ולהקשר המקומי בלי לפגוע בתוצאותיה

בעבודתנו עם אנשי חינוך, עולות לעיתים קרובות הטענות הבאות: )א( תוכניות הלימודים בלמידה רגשית־
הן מתיילדות,  לעיתים  אינן משקפות את ההתנסויות של התלמידים;  כיוון שהן  רלוונטיות,  אינן  חברתית 
מפשטות יתר על המידה או מתעלמות מהאתגרים האמיתיים שעימם מתמודדים התלמידים בחיי היום־יום; 
)ב( אין די זמן ללימודים רגשיים־חברתיים בגלל עדיפויות לימודיות אחרות; )ג( המורים והצוות אינם מקבלים 
בצמיחה  בעצמם  לעסוק  או  בהצלחה  רגשית־חברתית  למידה  של  תוכניות  להטמיע  כדי  תמיכה  מספיק 
רגשית־חברתית אמיתית; )ד( תוכניות השיעור הנוקשות אינן מאפשרות למורים להתאים את עצמם לצרכים 

המשתנים של התלמידים.  
 

שלושה רעיונות לשיפור הלמידה הרגשית־חברתית

רגשית־ ללמידה  וגמישה  מתפתחת  גישה  מציעים  אנו  לכולם",  אחידה  ב"מידה  הדוגלת  לשיטה  בניגוד 
חברתית. גישה כזו מסוגלת להגיב לצרכים המקומיים, והיא מתמקדת באסטרטגיות שיעזרו למורים להטמיע 

אותה כיאות, במקום לפעול לפי תוכנית לימודים סדורה. גישתנו מתבססת על שלושה רעיונות מרכזיים: 

ראשית יש לארגן את הלמידה הרגשית־חברתית לפי מודל התפתחותי שמזהה מיומנויות ייחודיות ותואמות 
גיל, משום שמיומנויות אלו מתפתחות בהדרגה. יש להתאים את הלמידה לשלבי ההתפתחות, מגן הילדים 
ועד כיתה י"ב. לדוגמה, התפקודים הניהוליים משתפרים באופן דרמטי בתקופת הילדות המוקדמת, כתוצאה 
 Best & Miller, 2010; Center on the( מגדילה מואצת ומארגון מחדש של רשתות ואזורים מסוימים במוח

הרחבת הלמידה הרגשית־חברתית 
לתלמידים רבים יותר מחייבת 

גמישות והתאמה לצרכים ספציפיים



Developing Child, 2011; Garon, Bryson, & Smith, 2008(. יכולות רגשיות־חברתיות אחרות נעשות 
  .)Yeager, 2017( חיוניות במהלך שנות הילדות המאוחרות ובמהלך גיל ההתבגרות

תוכניות ללמידה רגשית־חברתית צריכות להתחשב בשלבי התפתחות אלה, אולם כשסקרנו עשרים וחמש 
 Jones,( תוכניות רחבות היקף גילינו כי המיומנויות שבהן מתמקדים אינן משתנות במעבר מכיתה לכיתה 
Brush et al., 2017(. המודל ההתפתחותי צריך להבהיר היטב אילו מיומנויות רגשיות־חברתיות מניחות את 
הבסיס למיומנויות הבאות ובאילו גילים, ולאפשר לאנשי החינוך להתמקד במיומנויות מסוימות, בהתאמה 
לשלב ההתפתחותי, במקום להקנות את כולן יחד. כדי לזהות את התחומים העיקריים שדורשים התמקדות 
בכל שכבת גיל ולהראות כיצד המיומנויות הללו נבנות זו על גבי זו לאורך זמן יצרנו את "פירמידת ההתפתחות 

של הלמידה הרגשית־חברתית" )תרשים 1 להלן(.

תרשים 1    |   פירמידת ההתפתחות של הלמידה הרגשית־חברתית 
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מיומנויות של מערכות יחסים: כאשר תלמידי כיתה ה' נכנסים 
לגיל ההתבגרות ומתכוננים למעבר לחטיבת הביניים, מערכות 

היחסים ביניהם לבין חבריהם לכיתה והמבוגרים התומכים בהם הן 
בדרך כלל הגורם החשוב ביותר בחייהם. הם חווים רצון הולך וגובר 

ליצור קשר עם אחרים ולבחון נושאים שמשפיעים על קהילתם.

מיומנויות רגשיות בסיסיות – כגון היכולת לזהות ולבטא רגשות ולהתמודד עם רגשות שליליים בדרכים בריאות 
– מספקות בסיס להתמודדות ולחוסן נפשי. יתר על כן, הן מכשירות את הקרקע ליצירת מסוגלות להתרכז, ללמוד 
ולבנות מערכות יחסים מלאות אמון בבתי הספר. מסיבה זו, כל התלמידים )בגילי גן עד כיתה ה'( יִלְמדו מערך 

בסיסי של אסטרטגיות לקידום כשירות רגשית בסיסית.

תלמידים בוגרים יותר יכולים 
לשלב מיומנויות מרובות 

כדי לבנות ולחזק מערכות 
יחסים חיוביות ובריאות.

בבית הספר היסודי, ילדים 
משתמשים במיומנויות 

בסיסיות כגון שליטה 
עצמית ומתחילים להיחשף 

להתנהגויות רגשיות־
חברתיות מורכבות כגון 

אמפתיה, התבוננות 
מנקודת המבט של האחר 

)פרספקטיבה( ופתרון 
עימותים אפקטיבי.

מיומנויות הקשורות 
לתפקודים ניהוליים או "כוח 
המוח", מתעוררות בסביבות 
גיל ארבע ומתפתחות באופן 

ניכר בשנים הראשונות 
בבית הספר. מיומנויות 
אלה חשובות במיוחד 
לשליטה העצמית של 

ילדים וליכולתם להסתגל 
בהצלחה לסביבה בכיתה. 
כמו כן, הן משמשות אבני 
בניין למיומנויות רגשיות־

חברתיות המתעוררות 
בשלב מאוחר יותר בילדות 

ובגיל ההתבגרות.

מיומנויות של פתרון עימותים: ככל שהתלמידים מתבגרים, 
החברויות והאינטראקציות ביניהם לבין חבריהם לכיתה הופכות 

מתוחכמות יותר. התלמידים זקוקים לתמיכה של מבוגר כדי 
ללמוד ולתרגל אסטרטגיות אפקטיביות לניהול חילוקי דעות או 

עימותים שמתעוררים ביניהם.

אמפתיה והתבוננות מנקודת מבטו של האחר: תלמידי כיתה ג' 
מסוגלים לדמיין כיצד ייראו חייהם בנעליו של אדם אחר. אכפת 
להם מאוד מחברויות ומחברים לכיתה, ויכולתם לזהות רגשות, 

צרכים, מאוויים, נקודות מבט ורעיונות של אחרים ולהגיב אליהם 
הולכת וגדלה.

אמפתיה והתבוננות מנקודת מבטו של האחר: תלמידי כיתה 
ב' הופכים עצמאים יותר ויותר, ומבלים זמן רב יותר בביצוע שלל 

מטלות שדורשות מהם לזכור הוראות, לתכנן תוכניות מרובות־
שלבים ולהוציא אותן לפועל.

כוח ההתמקדות: ילדים בונים את מיומנויות חלוקת הקשב שלהם 
במהלך כיתה א' בלמידה כיצד לשים לב להוראות שנותנים 

המורים, כיצד להקשיב לחבריהם לכיתה וכיצד להתרכז במטלות 
או בפעילויות במשך פרקי זמן ממושכים יותר.

הכוח לעצור ולחשוב: ילדי הגן מסתגלים ללמידה בקבוצה ובונים 
מיומנות שליטה עצמית בסיסית. על ילדי הגן לסגל לעצמם 
מיומנויות של המתנה, שיתוף ומשחק בתורות, וכן התנהלות 

עצמית שתאפשר להם לפעול בהתאם לשגרה בכיתה.



נוטות להיות מורכבות וקשות ליישום, ובתי הספר  תוכניות הלמידה הרגשית־חברתית המסורתיות  שנית, 
או   – ואוריינות  מתמטיקה  הוראת  כגון   – היום  במהלך  מגוונים  בהקשרים  התכנים  את  להטמיע  נאבקים 
לשלב אותם באינטראקציות יום־יומיות בין הילדים בכיתה. במקום זאת, יש לאמץ תוכניות גמישות וקלות 
או  המשחקים  במגרש  בקפיטריה,  הספורט,  באולם  הספר,  בית  במסדרונות  )למשל  הקשר  בכל  להטמעה 
בחדר האומנות( ובכל זמן ביום. תוכניות אלו יהיו פשוטות לביצוע וכנראה יצליחו יותר בקרב כל תלמידי 

בית הספר. 

ופרקטיקות  אסטרטגיות  כמה  זיהינו  ראיות,  מבוססות  רגשית־חברתית  למידה  תוכניות  של  ניתוח  לאחר 
נפוצות – ואנו מתייחסים אליהן כאל "מרכיבי מפתח" שמניעים את השינוי בתוכניות למידה רגשית־חברתית 
)Jones, Bailey et al., 2017(. התמקדות באסטרטגיות אלה, במקום בתוכנית לימודים מקיפה או בשיעורים 
בנויים מראש, מאפשרת למורים ולצוות להתמודד עם אתגרים ולנצל הזדמנויות כשהן מתעוררות. כאשר 
בדרכים  שלהם  היום־יום  בפעילויות  או  בשגרה  רגשית־חברתית  למידה  אסטרטגיות  משלבים  המורים 
שמתאימות להם, התלמידים נהנים מהזדמנויות תדירות לתרגל מיומנויות רגשיות־חברתיות. גישה זו עשויה 

לשפר את יישום התוכנית לאורך זמן ולהקל על התלמידים את המעבר בין הכיתות.    

שלישית, למידה רגשית־חברתית היא אפקטיבית ביותר כאשר המורים מצליחים להגיב להתנסויות ולצרכים 
הייחודיים של התלמידים. כדי לספק הזדמנויות למידה משמעותיות לתלמידים, אנשי חינוך חייבים לתכנן 
את ההוראה כך שתשקף את חוויות התלמידים בבית הספר, בבית ובקהילה. קביעה זו נכונה לגבי אוריינות, 
מתמטיקה, למידה רגשית־חברתית או כל תחום לימוד אחר. עם זאת, הדבר עשוי להיות מאתגר כשמנסים 
להטמיע את תוכניות הלמידה הרגשית־חברתית כפי שהן. בקבוצות מיקוד העירו מורים כי תוכניות הלימודים 
הקיימות בתחום הלמידה הרגשית־חברתית לא נראות כאילו תוכננו עבור התלמידים ולכן קשה לערב בהן 

את התלמידים.    

גישה מבוססת אסטרטגיה מעצימה את המורים ומניחה להם להחליט מה להטמיע, מתי וכיצד. יתר על כן, 
הגישה מעודדת אותם לאמץ אסטרטגיות שמתאימות במיוחד לצרכים הספציפיים של תלמידים, כיתות 
או קהילות. זה אך הגיוני לתת למורים אפשרות לתכנן את האופן שבו ילמדו מיומנויות רגשיות־חברתיות, 
שהרי הם אלה שמכירים את תלמידיהם בצורה הטובה ביותר. לדעתנו יש לצייד את המורים במגוון רחב 
של משאבי למידה המספקים רמות תמיכה משתנות כדי להתאים לצורכיהם. עם זאת, גמישות רבה מדי 
התמקדה  האחרונה  עבודתנו  כך  משום  רגשית־חברתית;  למידה  תוכניות  של  באפקטיביות  לפגוע  עלולה 
בזיהוי הרכיבים החיוניים ובהבהרה אילו מהם אופציונליים או ניתנים להתאמה להקשרים המקומיים, לצורכי 

תלמידים בודדים או להעדפות צוותי ההוראה. 

חשיבה מחודשת על למידה רגשית־חברתית 

כדי לחקור את הגישה החדשה הזו  הצטרף הצוות שלנו לתוכנית קיץ חוץ בית ספרית. בתוכנית אקדמית זו, 
שנמשכה שישה שבועות, השתתפו תלמידים מעוטי יכולת מגיל גן טרום חובה עד כיתה ח'. מורי התוכנית 
https://easel. :גישות אקולוגיות ללמידה רגשית־חברתית, ראו( EASEL יכלו להשתמש בתבנית של מעבדת

גיל וחומרים שהועברו למורים במהלך הכשרתם  gse.harvard.edu/(. התבנית כללה אסטרטגיות תואמות 
להוראת התוכנית. לצד זאת יכלו המורים ליצור בעצמם תבנית וחומרים חדשים, או לאתר חומרים ממקום 
לכל  שהתאימו  ואוניברסליות  נפוצות  אסטרטגיות  לצד  גיל,  מותאמות  אסטרטגיות  סופקו  למורים  אחר. 
תוכנית  ונלקחו מתוך  בעיות,  ופתרון  רגשי  כללו משחקי חשיבה, מעגלי שיח  הגילים. האסטרטגיות  טווח 
הן תוכננו כך שניתן   .)Jones, Bailey, & Jacob, 2014( ומבוססת ראיות ללמידה רגשית־חברתית  מקיפה 
יהיה להשתמש בהן לבדן, ללא צורך בשיעורים נוספים. כל שכבה קיבלה חומרים שונים במקצת כדי לטפח 
המיומנויות  בין  קשר  ליצור  כדי  כולן  לשכבות  הותאם  והתוכן שנבחר  לאותה שכבה,  מיומנות המתאימה 

וליצור תחושת קהילתיות. 



בתחילת   .EASEL מעבדת  מטעם  מדריכים  שלושה  שהעבירו  שעתיים  בת  בהכשרה  השתתפו  המורים 
ועל דרכים  בכיתה  בהן  ההכשרה חשבו המורים על אסטרטגיות למידה רגשית־חברתית שכבר השתמשו 
שבהן התלמידים מפגינים מיומנויות רגשיות־חברתיות. נוסף על כך למדו המורים על המחקר ועל מסגרת 
העבודה העומדת בבסיס הגישה שלנו. במפגשים מצומצמים סקרו המדריכים כל אסטרטגיה, הציעו טיפים 
קיבלו  שהמורים  אף  המורים.  בעזרת  באסטרטגיות  השימוש  את  והדגימו  התלמידים  לצורכי  להתאמתן 
תבנית לתוכנית למידה רגשית־חברתית, בהכשרה הודגש כי  התבנית גמישה, ושמורה להם הזכות להחליט 

אילו אסטרטגיות הן המתאימות ביותר לתלמידיהם.

מבוססת  הגישה  את  יישמו  א'-ח'  ובכיתות  וחובה  חובה  טרום  בגני  המלמדים  צוות  אנשי  עשר  תשעה 
האסטרטגיה בעבודתם עם 169 תלמידים. במחקר השתתפה כיתה אחת מכל שכבת גיל. במהלך הקיץ אספו 
המורים נתונים יומיים בנוגע ליישום אסטרטגיות הלמידה הרגשית־חברתית, עקבו אחר אתגרים שבועיים 

בכיתה ודיווחו בתחילת הקיץ ובסופו על המיומנויות הרגשיות והחברתיות של התלמידים.

מסקנות

אצל  נתפס  רגשית־חברתית  ללמידה  אסטרטגיה  מבוססת  בגישה  השימוש  כי  הראו  ההטמעה  נתוני 
בשתיים  השתמשו  ה'  עד  א'  ובכיתות  בגנים  בממוצע,  וחיובית.  קלה  כחוויה  והצוות  המורים  התלמידים, 
עד שלוש אסטרטגיות מדי יום, בעוד שבכיתות ו' עד ח' השתמשו באסטרטגיה אחת מדי יום. באופן כללי 
חובה  טרום  בגילי  הרגשית־חברתית  הלמידה  פעילויות  מכל   83% המומלצת:  התוכנית  לפי  המורים  פעלו 
 .EASEL היו חלק מאסטרטגיות שהציעה מעבדת  ח'  ו' עד  בכיתות  ו-89% מכל הפעילויות  ה',  כיתה  עד 
המורים הצליחו להשלים את האסטרטגיות בשבע עד אחת עשרה דקות בממוצע, מה שמצביע על כך שניתן 

להטמיע אותן בקלות במהלך היום.  

ייחודיים. עם זאת עלו כמה מאפיינים דומים.  המורים בחרו אסטרטגיות לטיפול במגוון רחב של אתגרים 
יותר ממחצית מאנשי הצוות המלמדים בגני טרום חובה ועד כיתה ה' זיהו אחת מתוך שלוש מיומנויות – 
התמקדות ומתן תשומת לב, התמודדות עם עימותים וניהול רגשות – כמאתגרת עבור תלמידיהם. מורים 
בכיתות ו' עד ח' דיווחו כי התלמידים נזקקו לתמיכה בפיתוח השליטה העצמית, בהשתתפות פעילה בקהילה 

ובהפגנת התנהגות שמעודדת חברויות.

הדיווחים לאורך הקיץ על התפתחות המיומנויות הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות של התלמידים חשפו 
שיפור של כל בית הספר בכל אחד מהתחומים. התלמידים רשמו עלייה סטטיסטית משמעותית מתחילת 
הקיץ ועד סופו בכל שלושה עשר הפריטים שסקרנו )ראו תרשים 2(. יתר על כן, תלמידים ברביעון התחתון 
)רביעון 1( הראו את העלייה הגדולה ביותר. במילים אחרות, תלמידים שהמיומנויות הרגשיות והחברתיות 
שלהם דורגו על ידי המורים במקום הנמוך ביותר בתחילת הקיץ – הראו את השיפור הגדול ביותר לאורכו.  

 
תרשים 2    |   עלייה בציונים הרגשיים־חברתיים במהלך הקיץ 

שינויסוףהתחלה

*2.492.950.46רביעון 1

*2.883.190.31רביעון 2

*3.123.320.20רביעון 3

*3.313.520.21רביעון 4

*2.943.230.30סך הכול

הערה: * >0.5

  



תגובות המורים 

הקיץ.  בסוף  מיקוד  בקבוצות  השתתפו  מנהלים  ושני  מורים  עשרה  השבועיים,  הסקרים  הגשת  על  נוסף 
מניתוח שערכנו עלו הממצאים הבאים:

מערכות  כי  המורים  הרגישו  בפרט  רבות.  חיוביות  תגובות  עוררה  האסטרטגיה  מבוססת  הגישה  ראשית, 
היחסים שלהם עם התלמידים התחזקו באופן ניכר במהלך הקיץ, וכי הכיתה שלהם הפכה למרחב של שיתוף 
וצמיחה הדדיים. כמו כן הבחינו המורים בעלייה בהערכה העצמית של התלמידים ובירידה במספר העימותים 

במגרש המשחקים. 

ולשלבן במהלך  לצורכיהם  בנוח להתאים את אסטרטגיות הלמידה הרגשית־חברתית  המורים חשו  שנית, 
היום. לעיתים שינו המורים את האסטרטגיה )השתמשו באסטרטגיה המיועדת לגיל אחר( או את פרק הזמן 

שהשקיעו בה. כמו כן מצאו המורים דרכים לשלב את התוכן בשיעורי מתמטיקה ואוריינות.

ביותר  המפורטים  התסריטים  עם  באלה  להשתמש  והעדיפו  החומרים  מגוון  את  בחנו  המורים  שלישית, 
החלטות,  בקבלת  הגמישות  את  מעריכים  שמורים  אף  כי  להאמין  לנו  גורם  זה  ממצא  בחוברת.  שקיבלו 
היה ערכת האסטרטגיות  בקרב המורים  ביותר  הפופולרי  ומעשי. החומר  קונקרטי  בפירוט  הם  מעוניינים 
המפורטת. אחריהם - תיאורי שגרת היום־יום, שסיפקו הדרכה כללית יותר על האופן שבו יש ליישם את 

האסטרטגיות באפקטיביות ובגמישות לאורך זמן.

הצעדים הבאים 

תחום הלמידה הרגשית־חברתית צמח במידה רבה בשני העשורים האחרונים. בדומה להתקדמות המחקר 
והמדיניות, חייבת גם הפרקטיקה להתקדם. גישות מסורתיות ללמידה רגשית־חברתית התמקדו בתוכניות 
ומבוססות על שיעורים. אף שישנן ראיות חזקות המצביעות על מידת היעילות  לימודים כתובות מראש 
שלהן, לבתי ספר רבים ולתוכניות חוץ בית ספריות רבות אין די זמן או משאבים כדי ליישם אותן כמתוכנן.    

כדי להשלים את תוכניות הלימודים הקיימות יש צורך בגישות חדשות. יש לבנות אותן סביב מודל התפתחותי 
של למידה רגשית־חברתית, להתמקד באסטרטגיות גמישות ומבוססות ראיות, להתאים לצורכי התלמידים 
ולהגיב להם. גישה כזו עשויה לשפר את ההטמעה הראשונית של התוכניות ואת ההתמדה בהן לאורך זמן, 
וכך למקסם את השפעת הלמידה הרגשית־חברתית על הישגיהם הלימודיים וההתפתחותיים של הילדים.  
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 Explore SEL על אתר

http://exploresel.gse.harvard.edu הטקסט שלהלן הוא תרגום ועיבוד של מידע מהאתר
התרגום הוכן לקראת הכנס השנתי 2020 של היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך.

ד"ר סטפני מ' ג'ונס שהובילה את פיתוח האתר ואת פרויקט הטקסונומיה של מעבדת EASEL תהיה האורחת המרכזית בכנס. 

http://exploresel.gse.harvard.edu/


על המורכבות של המושג למידה רגשית־חברתית
החינוך  בשדה  רבים  לתתי־תחומים  גג  מונח  משמש  רגשית־חברתית”  “למידה  המושג  מסוימים,  במובנים 
)למשל מניעת בריונות, חינוך לאופי ולאזרחות, יישוב עימותים, הכשרה במיומנויות חברתיות, כישורי חיים, 
מיומנויות “רכות” או “לא קוגניטיביות” ומיומנויות המאה ה-21(. נוסף על כך, התחום כולל מספר גדול של 
מערכות או מסגרות מושגיות מארגנות, שלעיתים קרובות משתמשות בטרמינולוגיה שונה ואפילו סותרת 
כדי לתאר אותו מערך של כישורים ומיומנויות. כפועל יוצא, ישנו קושי רב בהמשגה בהירה של התחום, של 

המיומנויות הקשורות אליו, של אופן טיפוחן ושל הדרך להערכתן. 

מדוע זו בעיה?
הטרמינולוגיה המורכבת והסותרת שבה משתמשים בתחום מקשה על הארגון וההשוואה של המידע הקיים, 
ומכאן גם על הבחירה בגישה המתאימה ביותר עבור כל מערכת חינוכית. העמימות הזו עלולה להיות בעייתית 
מאוד - חוסר היכולת להבין כראוי את המילים שבהן משתמשים פותח פתח לפרשנות שגויה, להכללת יתר 
לבין אמצעי  ובין האסטרטגיות  לבין האסטרטגיות  הראיות  בין  להתעלמות מהמחקר המדעי שמקשר  או 

המדידה וההערכה.  במצב דברים זה הדרך מהמחקר אל הפרקטיקה )ובחזרה( נראית סבוכה מתמיד. 

Explore SEL – אתר יישומי להטמעת למידה רגשית־חברתית 
)SEL – Social emotional learning( במערכות חינוך



כיצד Explore SEL יכול לעזור?
הכלים והמשאבים באתר זה נועדו לתמוך בחקירה, בחיבור ובהשוואה של הלמידה הרגשית־חברתית ושל 
יותר של התחום  המסגרות המושגיות והמיומנויות הלא אקדמיות. זאת כדי ליצור הבנה רחבה ומעמיקה 
מושגית  מסגרת  לבחור  למשתמשים  ולאפשר  והשקיפות  הבהירות  את  לשפר  אליו,  הקרובים  והתחומים 

שתכוון את עבודתם  ותסייע להם להטמיע ביעילות למידה רגשית־חברתית בכל מסגרת חינוכית. 

באמצעות כלים ויזואליים מתקדמים, Explore SEL מאפשר לבצע שלוש פעילויות משלימות: 

Domain Focus א. 

בחינה השוואתית של כל אחת מהמסגרות העיוניות על פי המיקוד שלהן בכל אחת 
ויסות קוגניטיבי, מיומנויות רגשיות, מיומנויות חברתיות, ערכים,  משש קטגוריות: 

תפיסות עולם )mindsets( וכן זהות ודימוי עצמי.

Compare Frameworks ב. 

השוואה ישירה בין מסגרות עיוניות שונות ובחינת הקשרים ביניהן.

 Compare Terms ג. 

השוואה בין הגדרות של אותו ביטוי במסגרות שונות.

האתר הוא חלק מפרויקט הטקסונומיה של בית הספר לחינוך בהרווארד. זהו פרויקט מחקר 
רב־שנתי שמטרתו ליצור מערכת מבוססת ראיות לארגון ולתיאור של מסגרות מושגיות ושל 

מיומנויות במרחב של הלמידה הרגשית־חברתית.

למידע נוסף על פרויקט הטקסונומיה.

תרגום: לירון רובינס   |   עריכת תרגום: טל רייך   |   עריכה מדעית: ד"ר טלי פרידמן   |   עיצוב: אמונה כרמל 

http://exploresel.gse.harvard.edu/work/
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