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 : הזדמנויות לצמיחה אישיתניחינוך הרפתקבוכיתתי חוזקות בחינוך חוץ גישה מבוססת 

מדע  היא . פסיכולוגיה חיוביתחיוביתהפסיכולוגיה מבוססת חוזקות נשענת על הרעיונות של ה הגיש

כולל חקר חוויות סובייקטיביות חיוביות, תכונות אישיות חיוביות וגורמים חיוביים. ה מיטבי,של תפקוד 

את  המדגישוהפסיכולוגיה החיובית בתחום החינוך והלמידה  מיישמת אתגישה מבוססת חוזקות 

לפי דגם החוזקות, האפשרות של מאמץ התלמיד ושל הנכסים ההתפתחותיים האישיים.  החשיבות

וססת חוזקות לחינוך גישה מב. ליקוייםם ולא לתיקון ות קשורה ליישום כישוריר להתפתחהטובה ביות

רכי התלמיד, ליצור ולהתאים את החוויה הלימודית לצ, מציעה לפתח הערכה של חוזקותוללמידה 

למידה  שיבות מיוחדת לעיצוב חוויותיש חלדעת כותבי המאמר, רשתות תמיכה, ליישם ולפתח חוזקות. 

 פיתוח חוזקות.בביישום ומתמקדות החדשות 

תגובה רגשית לגורמות של התלמיד מאפשרות להביא לידי ביטוי את הצדדים החזקים הפעילויות 

את הפתיחות למגוון רחב של אפשרויות  יםמקדמ יםכי רגשות חיובי ,חיובית. מחקרים מצביעים

שליליות. ההשלכות  תחושותהקיבעון המחשבתי שבה בעקבות קוגניטיביות והתנהגותיות, זאת לעומת 

, נפשייםקות גורמות ליצירת משאבים זית החוימחוו יםהנובע יםהפסיכולוגיות של הרגשות החיובי

 קות מהווה בסיס להתמודדות עתידית עם אתגרים. זלקטואליים וחברתיים. לכן, יישום ופיתוח חוטאינ

חינוך חוץ . לתי פורמליבהחינוך הבתחום בעלת פוטנציאל יישומי גבוה  אהיגישה מבוססת חוזקות 

כינון חוויות  המקדמות ,סביבות חינוכיות חדשות, עתירות אתגר יםיוצר ניכיתתי וחינוך הרפתק

התמודדות מוצלחת ומאתגרת עם האתגרים של חינוך חוץ ל ומסייעות אישיים-משמעותיות וקשרים בין

כישורים והחוזקות, מה כניות חינוכיות עשוי לקדם את ההתפתחות של הועיצוב תש מכאן, .כיתתי

הצביע על החשיבות של  כותבי המאמר צמיחה. המחקר האמפירי שנערך על ידילשיגרום להעצמה ו

מיוחד במה שקשור ללמידה בעלת ב –חוזקות הדגם בין לוחינוך הרפתקני כיתתי  ץשילוב בין חינוך חו

גישה מבוססת חוזקות בחינוך יים. זאישיים והתמודדות עם אתגרים פי-ביןהקשרים המשמעות, העמקת 

נויות למידה מדזחוץ כיתתי מעשירה את הלמידה המשמעותית, הופכת תלמידים למודעים יותר לה

תרגם כישורים לאסטרטגיות למידה אישיות. פיתוח חוזקות הביא לומאפשרת לפתח רפלקציה עצמית ו

שו בצדדים החזקים שלהם מתאישיים ולעבודת צוות יעילה. תלמידים הש-ביןגם לבניית רשת קשרים 

 אישי. -לבנות אמון ביןוליצור קשרים עם תלמידים אחרים  כדי

גישה מבוססת חוזקות לחינוך חוץ כיתתי עשוי להביא לתוצאות  ןכי שילוב בי ,ממצאי המחקר מראים

 הגבוה הרמיותר לחוזקות שלהם דיווחו גם על התפתחותיות חיוביות. תלמידים שהראו מודעות גדולה 

 כי גישה מבוססת חוזקות מאפשרת: , אם כן,אישית. נמצאצמיחה של 

 .להתפתחות אישיתלמידה ויות הזדמנלמקד את תשומת הלב ב -

 .אישיים-להעמיק את הקשרים הבין -

 .ליצור דרכים יעילות יותר של התמודדות עם אתגרים -

 מוטיבציה פנימית.  עלותהל -
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דגם היפך הוא הנכון: ה יחס לפערים בביצוע.כי גישה מבוססת חוזקות אינה מונעת להתי ,יש לציין

על פני הזדהות עם הכישורים הלהתייחס לפערים הללו בצורה יעילה יותר. העדפת  חוזקות מאפשרה

 שםחוזקות ללהשתמש ב ותקות מאפשרזית המאמץ לפיתוח הכישורים והחויוהפנ ליקוייםעם ה הזדהות

מבוססת חוזקות מייתרת את הצורך בעיצוב ההתערבות לכן, גישה  .הצדדים החלשים ויסות עצמי וניהול

, כמו הסביבה שנוצרת במסגרת הממוקדת בליקויים. תהליך יישום הפוטנציאל האישי בסביבה התומכת

 אלהחוזקות  .םהכישורילפתח את החוזקות המבוססות על מגוון מאפשר לתלמידים  כיתתי,-חינוך חוץ

 .רכישת השכלהל למידה, התפתחות אינטלקטואלית ושהכולל תהליך של ה אינטגרלי חלק תהיינה
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