
  קשר בין למידה חברתית ורגשית להצלחה בבית הספר

  

  :מתוך

Joseph E. Zins, Michelle R. Bloodworth, Roger P. Weissberg, Herbert J. 

Walberg, "The Scientific Base Linking Social and Emotional Learning to 

School Success", in: Joseph E. Zins, Roger P. Weissberg, Margaret C. 

Wang, Herbert J. Walberg (Eds.), Building Academic Success in Social 

and Emotional Learning: What Does the Research Say? Teachers College, 

2004, pp. 3 – 22/ 

  

חברתי רגשי של הילדים בבית אחרונה קיים קונסנסוס אודות החשיבות של קידום הבעת 

 שלא קשור בפני עצמונפרד  המחנכים לעתים מתייחסים ליעד זה כיעד ,יחד עם זאת; ספר

חשוב .   של הילד טובהביטחון או אזרחות,  רווחה עבור או כמרכיב חשובמטרות אחרותל

 SEL – social and emotional(למידה חברתית ורגשית , להדגיש כי בנוסף לכך

learning ( דית ומשפיעה על תהליך לימוהחה להצה גם בהשגת חיונימשחקת תפקיד

   .הלמידה לאורך החיים

  

נו מקום חברתי ולמידה היא תהליך חברתי שמתרחש במערכת היחסים  היבית הספר, כידוע

 הראו כי קיים קשר 80-90מחקרים שנעשו בשנות . תלמידים אחרים ומשפחות, עם מורים

התנהגות , ת זאתלעומ. חברתית בכיתה לבין הצלחה בלימודים- התנהגות פרוןיסטי ביטסט

המחקרים מראים כי התמקדות  ,  כמו כן.הצלחה בלימודים-חברתית לעתים קשורה לאי-אנטי

של צוות בית הספר רק בתחומים של הוראה אקדמית וניהול ארגוני מסכנת את המטרה של 

  .הצלחה לימודית

.   

שלב יכולת לה את פתחים תהליך שבאמצעותו ילדים מהיא SEL, למידה חברתית ורגשית

 מורכבים SEL-מיומנויות ה. ממש יעדים חשובים בחייםרגש והתנהגות על מנת ל, חשיבה

  :רמים הבאיםומהג

  :מודעות עצמית -

o מודעות לרגשות 

o תפישה עצמית מדויקת 

o בצרכים ובערכים, הכרה בצדדים חזקים 

o חוללות עצמית 

o רוחניפאן  

  :מודעות חברתית -



o יכולת אימוץ זוויות שונות 

o אמפתיה 

o ני שוערך של 

o כבוד לזולת 

  קבלת החלטות אחראית -

o זיהוי הבעיה וניתוח המצב 

o מיומנויות של פתרון בעיות 

o הערכה ורפלקציה 

o מוסרית, תחושת אחריות אישית 

  :ניהול עצמי -

o וויסות רגשות וניהול מצבי לחץ 

o מוטיבציה עצמית ומשמעת פנימית 

o קביעת היעדים ומיומנויות ארגוניות 

  ניהול היחסים -

o בות חברתית ובניית יחסיםמעור, קומוניקציה 

o עבודה בצוות 

o ניהול העימות, ניהול משא ומתן 

o יכולת לפנות בבקשת עזרה ולהושיט עזרה 

  

ומנויות י מהווים מ,SELחלקים האינטגראליים של ,  מיומנויותהרבה מה, כפי שניתן לראות

 כמטרה SEL-לא ניתן לראות את הקידום של ה, לכן. חה הלימודיתלשתורמות מאוד להצ

 להפוך לחלק אינטגראלי של הלמידה הבית ספרית ת חייבSEL; נלווית של בתי ספר, נוספת

 להצביע על ן נית.הלמידה האקדמיתשכולל גם אותה וגם ליצור מכלול אחד לשם כל יש ו

גים שההי על מרביתהגיע להשפעתה ה שיאפשרו לSEL-מספר המאפיינים של תוכניות ה

  : של התלמידיםהאקדמיים

חס גם למרכיב של למידה ירת כללית אחידה שתתיט להציע מSEL-ל תוכנית הע -

  ;רגשית-רכיב של למידה חברתיתמאקדמית וגם ל

  לאורך הזמן החל מגן ילדים ועד לתיכוןSEL-יש ליישם את תוכנית ה -

יומית ועם מערך השירותים -עם שגרת היוםשאוף לקיום קשר הדוק והדדי יש ל -

  תנים בבית הספריהנ

  

- ליעד של הצלחה לימודיתSEL- תוכניות הפר גישות של אינטראקציה ביןסמות מקיי

  :רביתאקדמית מ



חברתית , בניית קוריקולום מיוחד של למידה אקדמית: שילוב ברמת קוריקולום .1

ד נושאי הלימוד צ לSELתכלול בתוכה את המרכיבים של שורגשית 

  "קונבנציונאליים"ה

 לתוך הקוריקולום האקדמי SELיבים של הכנסת מרכ: תיאום ברמת קוריקולום .2

  .הרגיל תוך כדי דגש על היעדים שמחזקים אחד את השני

 . בפעילויות מחוץ לכיתהSELון קוריקולום לא פורמאלי של כנת .3

שמתאפיינת גם בציפיות גבוהות , יבה בטוחהב ס–פיתוח סביבה לימודית תומכת  .4

 .וגם באפשרויות של חיזוק

ל לימודים אקדמיים כגון שיטת לימוד שיתופי שמקנה שינוי בגישה הפדגוגית ש .5

לילדים לא רק חומר אקדמי אלא גם מיומנויות חשובות של ניהול משא ומתן 

 .לימודית שתומכת בהצלחה תכאשר נוצרת סביבת חברי, וניהול העימות

 יום- יצירת קשרים בין למידה אקדמית לחיי היום .6

  

 את הבטיח בדרכים שונות על מנת לSEL-דוגמאות אלה מראות כי ניתן לבנות את ה

בסקירה שנעשתה בשנת .  על הלמידה האקדמית של הלמידה החברתית והרגשיתהשפעתה

 כוללות מתודות שמקדמות ן מה34%- נמצא שכ,  שונותSEL תוכניות 80 של 2003

 83%אכן התברר כי .  עם למידה אקדמית ופרקטיקה של הוראהSELאינטגרציה של 

 מהתוכניות שלא היו 12%גם ,  בנוסף לכך. להישגים אקדמייםותמביאמהתוכניות הללו 

 חיובית על רמת הלמידה של שפעההדמיות גם כן הראו ק לשיפור התוצאות האותאמותמ

  .הילדים


