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הינה ) SEL(למידה חברתית ורגשית , כפי שמצביעים באופן חד משמעי מחקרים אחרונים

 קושרות SELת של ההגדרו. חלק אינטגראלי של התפתחות והצלחת הילדים בבית הספר

  :אותה עם חמשת התחומים הבאים של מסוגלות ומיומנויות

  רגשות, ערכים, הערכה נכונה של צדדים חזקים וחלשים: מודעות עצמית -

 יאחרקביעת יעדים ומעקב ,  אמוציונאליגם התנהגותי וגם: ניהול וויסות עצמי -

 ההתקדמות

 ;יר בשונהיכולת להכ, אמפתיה והבנה כלפי הזולת: מודעות חברתית -

מבוססים על שיתוף הפעולה הבניית קשרים חיוביים : מיומנויות של בניית יחסים -

 ;ויכולת לפתור עימותים באופן קונסטרוקטיבי

 .קבלת החלטות אחראית ושקולהיכולת  -

  

ל ומראים כי הצלחת הילדים "מחקרים מוכיחים את החשיבות הגדולה של המיומנויות הנ

  : מביאה לSEL-בתחומי ה

  ור הישגים האקדמייםשיפ -

 הגברת המוטיבציה ללמידה והעמקת הקשר בין הילד לבין בית הספר -

 תות שלילייועלייה בהתנהגויות חיוביות והפחתה בהתנהגו -

 ירידה ברמה ובכמויות מצבי לחץ ומצוקה רגשית בקרב התלמידים -

  

ערכת  רק במסגרת של מSELחשוב לציין כי לא ניתן להקנות לילדים את המיומנויות של 

מיומנויות רגשיות וחברתיות מתפתחות במערכות יחסים דינאמיות . החינוך או בבית בלבד

תיאוריית המערכות האקולוגיות מזכירה . חזקות על ידי המסגרות  הסובבות את הילדומתה

לנו כי התפתחות הילדים מושפעת לא רק מהמסגרות האלה כשלעצמן אלא מרשת 

 , בבית הספר ובבית במנותק אחד מהשניSEL-ומנויות הפיתוח מי. האינטראקציות ביניהן

. לא יביא לתוצאות אופטימאליות ולא יאפשר לממש את הפוטנציאל המרבי של הילד

מחקרים מראים כי הפערים בין המסגרת הפורמאלית של מערכת החינוך לבין המסגרות של 



 בציפיות יםערפ, כמו כן; SEL- מכשול להקניית מיומנויות המהווים, הבית והקהילה

  . ספרהמסכן את הצלחת הילדים בבית המילדים בין הורים לבין המערכת מהווה גורם 

  

יחד עם . ביב ההישגים הלימודיים של הילדסקוהרנטית עקבית וציפיות רשת חשוב ליצור 

. SEL- הר המשכיות של יעדים וציפיות בתחומיהמטרה החשובה לא פחות היא ליצו, זאת

יוצרים מכשולים ' תפישות תרבותיות וכו, נסהככאשר פערים ברמת ההדבר נעשה חיוני 

 לא רק שיתוף פעולה בין בית מצריכהמטרה זאת .  בין המשפחה לבין המערכתתקשורתב

.  אלא הגדרה מחודשת של תפקידם במסגרת האינטראקציה ביניהם, התלמידהספר להורי

רואה בהישגים ה - הילד שיות התבסס על התפישה ההוליסטית של אי אמור לפעולההשיתוף 

 מעצימה את המשפחה ומביאה להגברת ,אקדמיים רק פן אחד באישיות הכוללת של התלמיד

  . הנכונות מצד ההורים למעורבות במה שנעשה בבית הספר

  

 הוא צעד חשוב בכיוון SEL-אימוץ התוכניות המקדמות את מיומנויות התלמידים בתחום ה

 מרכיבים של מעורבות המשפחה ותכוללוכניות הקיימות תיש לציין כי חלק מה. המדובר

-השפעה חיובית על הקניית מיומנויות האכן והמחקרים מצביעים כי למעורבות זאת יש 

SELשל התלמידים וכן על ההצלחה האקדמית  .  

  

 לקבל החלטות םשיתוף הפעולה בין המערכת לבין ההורים דורש העצמת ההורים ועידוד

מחויבות בית הספר לבניית מיומנויות חברתיות ורגשיות מקדם תקשורת ; SEL-הקשורות ל

ניתן לומר כי מעורבות ההורים מתרחשת , באופן כללי. עם המשפחות ומעורבות ההורים

שמציג דגם של שיתוף הפעולה עם ההורים שפותח על ידי הבאים בששת התחומים 

  :אפשטיין

 בבית אווירה תומכת שתשפיע באופן חיובי על  על בתי ספר לסייע להורים ליצור- הורות. 1

בין דרכי הפעולה של בית הספר מול . תרבות והרקע המשפחתייםהיש להבין את . לימודיםה

  :ההורים ניתן למנות

  ; חינוך הורים וקורסים מיוחדים להורים-  

  : כגוןבמידת הצורך  תוכניות של תמיכה במשפחה שיסייעו בשירותים חיוניים-

  ;זונהת, בריאות

  .בעת מעבר ממסגרת לימודית אחת לאחרת, במיוחד;  ביקורי בית-

 פיתוח צורות אפקטיביות של תקשורת הדדית בין בית הספר לבין המשפחה - תקשורת. 2

בין הפעילויות האפשריות של בית . ספריות ובהתקדמות הילד- שתתמקד בתוכניות בית

  :הספר

  ;אינדיבידואלי בצורה סדירה אסיפות הורים ופגישות עם ההורים באופן -



 במידה וההורים -על מנת להבטיח את זרימת המידע והתקשורת " תיווך תרבותי "-

  ;שייכים לאחת מקבוצות המיעוט

  'שיחות טלפון וכו, דפי מידע, ף באמצעות פתקיםט מידע באופן שות העבר-

  . כה וסיועי על בית הספר לארגן את ההורים לפעילות התנדבותית של תמ- התנדבות. 3

 על בית הספר לספק להורי התלמידים מידע ורעיונות אודות דרכים לעזור - למידה בבית. 4

לתלמידים בהכנת שיעורי בית ובפעילויות אחרות שקשורות לקוריקולום ולתוכנית 

  .הלימודים הבית ספרי

  ;מקצועותה מידע למשפחה על הדרישות מתלמידים בכל -  

ות  עורי בית ועל הדרכים האופטימאליספר בנושא שיניות בית הי מידע על מד-  ;

    לתמוך בלימודי בית הספר בבית

מעורבות ההורים בתכנון יעדים אישיים של הילדים לכל שנה ובתכנון  -

  .תוכניות הלימודים

לפתח נציגויות הורים ,   יש לערב את ההורים בתהליך קבלת ההחלטות- קבלת ההחלטות. 5

  . ות בקרב הוריםברמות שונות ולעודד מנהיג

וועדים למעורבות ומנהיגות , וועדות מייעצות,  לפתח ארגוני הורים ברמות שונות-

  ;ההורים

תמיכה וקידום של תוכניות שינוי ורפורמה בבית ,  לפתח קבוצות ההורים ללובינג-

  ;הספר

  . בין הורים שונים ובין הורים לנציגיהםתקשורת לקדם רשתות -

 יש לזהות את המשאבים הקהילתיים שיאפשרו להעמיק את - ילהשיתוף הפעולה עם הקה. 6

למידה ואת ההתפתחות הלהעמיק את , תוכניות הלימודים ואת הפרקטיקה החינוכית בבית

  .האתית של הילדים

  

  הילדיםםם החיובים עהבתי ספר ומוסדות חינוך עשויים לסייע להורים גם בקידום יחסי

 יםקשורה על ידי ארגון סדנאות ושירותי מידע תוהתמודדות עם בעיות חינוכיות שונו

מחקרים מצביעים על כך כי לתוכניות עבודה עם הורים על בסיס בית ספרי . לנושאי הורות

פעילות זאת חשובה במיוחד עבור הורים לילדים . יש השפעה חיובית ברורה גם לטווח ארוך

  .בסיכון

  

 ין בתי הספר לבין ההוריםניתן להצביע על מספר מאפיינים של תקשורת יעילה ב

  : להגיע לשיתוף פעולה אמיתייםמאפשרה

   על המקרה הפרטני ולא על המידע הכלליהמתבסס, קשר ממוקד בילד -

 דהינו מכוון –קשר אמור להיות קונסטרוקטיבי והמידע המסופק משמעותי  -

 לפיתרונות המעשיים הרלוונטיים עבור המשפחה



ני ן מקצועי שלוקחת בחשבון את השורגו'נטולת ז, תקשורת ברורה וספציפית -

  המערכת ומנסה לבנות שיח משותףהאפשרי בתפישות בין הורים לבין

  . וההקשר ההדוק בינה לבין התקדמות הדברים בכיתההמשכיות התקשורת -

  

  

  

  

  


