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רגשית חיונית להצלחת התלמידים בבית הספר  חברתית למידה 

 .ובחיים

 :מראים  SELבתוכניותתלמידים המשתתפים 

 עלייה בהישגים האקדמיים•

 שיפור בהתנהגות בכיתה•

 ניהול מתח טוב יותר•

 נוכחות גבוהה יותר•

 

 

יותר מנהלים משלבים מיומנויות אלה , ככל שגוף המחקר הולך וגדל

 .בכיתות באמצעות תוכניות ופעילויות שונות



 .מדידת למידה רגשית חברתית: האתגר
 
 מצב הילדיםהערכת •
 הגדרת השינויים שצריכים להטמיע  •
 כיצד לתמוך בצורה מיטבית בצרכי התלמידים  •

 
של  SEL-יש צורך בנתונים ברורים וניתנים למדידה על יכולות ה

 :התלמידים כגון
 
 (growth mindset)חשיבה מצמיחה •
 מודעות חברתית  •
 מסוגלות עצמית •
 תחושת שייכות•
 תלמיד-יחסי מורה•
 



האמונה שאפשר לפתח את הכישרונות ואת   -חשיבה מצמיחה 
 .האינטליגנציה באמצעות עבודה קשה ומסירות

 

מראה כי תלמידים המדווחים על רמות גבוהות   דווקהמחקר של קרול 
,  אקדמיתיותר של חשיבה מצמיחה נוטים לתפקד טוב יותר מבחינה 

ומצליחים להתמודד עם אתגרים טוב יותר מאשר תלמידים עם חשיבה  
 (.fixed mindsets)קבועה 

Growth Mindset 



שאלות לדוגמה -   Growth Mindset 

 :עד כמה אפשרי בשבילך לשנות את היכולת, בבית הספר

 להיות מוכשר•

 להתנהג טוב בכיתה•

 לאהוב את נושאי הלימוד•

 להשקיע מאמצים•

 לוותר•

 



 –או היכולת לשים את עצמך בנעליים של הזולת  -מודעות חברתית 

 .נמצאת במרכז הכישורים הרגשיים החברתיים

נמצאת  , מחקרים מראים כי היכולת לקחת נקודת מבט חברתית

 .SEL-במתאם עם שאר יכולות ה

שיפור במודעות חברתית יכול להוביל להתנהגות טובה יותר 

 .ולאקלים כיתתי בטוח יותר

 מודעות חברתית



שאלות לדוגמה -מודעות חברתית   

 :הימים האחרונים 30במהלך 

 ?באיזו מידה הקשבת לנקודות מבט של אנשים אחרים•

 ?באיזו מידה התעניינת ברגשות של אחרים•

 ?באיזו תדירות החמאת להישגים של אחרים•

 ?עד כמה הסתדרת עם תלמידים ששונים ממך•



האמונה שיש לך את היכולת להשיג מטרות או  -מסוגלות עצמית 
 .  תוצאות

 .מסוגלות עצמית משחקת תפקיד חשוב בביצועי התלמידים

מחקרים מראים כי תלמידים המדווחים על רמות מסוגלות עצמית 
 .ובחיים, בקריירה, גבוהה נוטים לתפקד טוב יותר בבית הספר

 מסוגלות עצמית



שאלות לדוגמה -מסוגלות עצמית   

עד כמה אתה בטוח שתצליח להשלים את העבודות המוטלות עליך •
 ?בבית הספר

שאתה  עד כמה אתה חושב , כאשר מוצגים בכיתה רעיונות מורכבים•
 ?אותםשמבין 

עד כמה אתה בטוח שאתה מסוגל ללמוד את החומר המוצג •
 ?בשיעורים

עד כמה אתה מרגיש בטוח שתוכל להשלים את העבודות הכי •
 ?קשות שניתנות בשיעורים

עד כמה אתה חושב שתזכור בשנה הבאה את מה שלמדת בשנה  •
 ?הנוכחית



 .ובמיוחד רלוונטי בכיתה, תחושת שייכות היא צורך אנושי בסיסי

שיעורי הנשירה  , שייכות קשורה במוטיבציית התלמידיםתחושת 
 .וביצועים אקדמיים

מחקרים  . ס"לאורך שנות ביהלהשתנות תחושת השייכות עשויה 
ישנה חשיבות לזיהוי לכן . 'י-'מראים ירידה דרמטית בין כיתות ג

 בההתופעה וטיפול 

 תחושת שייכות



 ?ס כאדם"באיזו מידה מבינים אותך בביה

 ?עד כמה אתה מרגיש מחובר למבוגרים בבית הספר שלך

 ?ס נותנים לך כבוד"באיזו מידה תלמידי ביה

 ?ס"עד כמה אתה חשוב לאחרים בביה

 ?ס"עד כמה אתה מרגיש שייך בביה, הכלבסך 

שאלות לדוגמה -תחושת שייכות   



 יחסי מורה תלמיד

יחסים חיוביים עם מורים יכולים להגביר ביצועים אקדמיים ויכולות  
 .רגשיות של התלמידים-חברתיות

מחקרים הראו כי תלמידים המדרגים טוב יותר את מערכות  
נוטים להרגיש תחושת שייכות גדולה יותר  , היחסים עם מוריהם

 .ומעריכים יותר את נושאי הלימוד

דבר  ', ט-ו' תלמיד בין כיתות ג-מחקרים הראו ירידה ביחסים מורה
 .המרמז על חשיבות טיפוח יחסים אלה במיוחד בחטיבת הביניים



 ?כמה מהמורים שלך מכבדים אותך

כמה מהמורים שלך היו מראים  , אם היית נכנס נסער לכיתה
 ?סימני דאגה

כמה , אם היית חוזר לבקר בכיתה שלך בעוד שלוש שנים מהיום
 ?מורים היו מתרגשים לראות אותך

כמה מהם באמת  , כאשר המורים שלך שואלים אותך לשלומך
 ?מתעניינים בתשובתך

 ?כמה מתוך המורים שלך היית שמח שילמדו אותך גם בעתיד

 שאלות לדוגמה -יחסי מורה תלמיד 



לקבלת מידע על חייהם בבית ' ז-'כלי לדיווח עצמי על ידי תלמידי כיתות ד

 הספר ומחוצה לו ועל תפיסותיהם לגבי בריאותם ורווחתם הנפשית

 

רייכל מאוניברסיטת בריטיש קולומביה  -שונרטצוות המחקר של קימברלי 

 .ובחר שאלות ייחודיות, מדדי הערכה לילדים 500-סקר יותר מ

 

 :של הילדיםהחברתיים והרגשיים ממדים של חייהם  5הכלי מודד 

 התפתחות חברתית ורגשית•

 חיבור חברתי•

 חוויות בבית הספר•

 בריאות גופנית ורווחה נפשית•

 שימוש יעיל בזמן•

MDI - Middle Years Development Instrument 



התפתחות 

חברתית  

 ורגשית

 הערכה עצמית

 שביעות רצון מהחיים

 עצבות

 אופטימיות

 חרדה

 ויסות רגשי

 אמפתיה

 חברתית-התנהגות פרו

 חיבור חברתי

 תמיכת מבוגרים  

 תמיכה הורית  

 שייכות לעמיתים

 אינטימיות חברית

חוויות בבית 

 הספר

 תמיכה בית ספרית

 בטחון בלימודים

 אלימות בית ספרית  

בריאות גופנית  

 ורווחה נפשית

 בריאות  

 תזונה  

 שינה  

 פעילות פיזית

 דימוי גוף

 לחץ נחווה

שימוש יעיל  

 בזמן

 השתתפות בחוגים

 תחביבים

קבלת החלטות  

 אחראית

 תתי סקאלות



חות סיכום"דו  




