נושא מס' 1

פתיחה
וחוזה כיתתי

תקציר נושא :נושא זה עוסק בפתיחה וחוזה כיתתי .התלמידים ייחשפו למטרות תכנית א.י.ל ולתחומים בהם יעסקו
במהלך השנה .כמו כן ,ייבנה חוזה כיתתי לשיעורי א.י.ל ,שיאפשר אווירה בטוחה ונעימה לעבודה המשותפת של
התלמידים במסגרת המפגשים בכיתה.
נוכחים :ילדי הכיתה.
משך נושא 2 :מפגשים.
מטרות:
 .1הכרות עם מבנה מפגשי א.י.ל וכללי ההתנהלות בשיעורים אלו
 .2הכרות עם "משולש א.י.ל" אשר על בסיסו יתקיימו המפגשים
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מבנה המפגש
 הסבר לגבי מפגשי א.י.ל
 בניית חוזה כיתתי  -כללים להתנהלות במפגשי א.י.ל

"היום נתחיל בסדרה של מפגשים בהם נלמד ונתנסה במיומנויות וכלים שיסייעו לכם להתאקלם
בכיתה ז' ובחטיבת הביניים .לאחר שנלמד את המיומנויות הללו ,תוכלו ליישם אותן בשיעורים,
במבחנים ומחוץ לבית הספר .במהלך המפגשים נשוחח ,נבצע משימות ונתרגל את המיומנויות
שנלמד .את החומרים איתם נעבוד נשמור במחברת/קלסר א.י.ל .המפגשים יתקיימו אחת לשבוע,
ביום __ בשעה ה__________ ויקראו מפגשי א.י.ל (אני יכול להצליח).
אחד הדברים שיעזרו לנו להצליח במפגשי א.י.ל זה שיהיה לנו נעים ונרגיש נוח לספר ולשתף
בחוויות ,במחשבות וברגשות שלנו .כדי שזה יקרה ,חשוב שנגדיר יחד כמה כללים שיעזרו לנו
להשיג אוירה נעימה וטובה בכיתה .בואו נחשוב יחד מהם הכללים שכדאי שיהיו לנו למפגשי
א.י.ל".
למורה :כדי לעזור לילדים לחשוב על הכללים בחוזה הכיתתי ,יש להציג להם את הסרטון הבא,
ולאחריו לפתח דיון.
https://www.youtube.com/watch?v=RQtFp3wY0SQ
כוחה של הקבוצה  -אנימציות

דיון כיתתי

" .1מה משותף לכל הסרטונים שראיתם?
 .2אם אתם משווים את החיות בסרטונים לכיתה שלנו ,מה מתוך מה שראיתם דומה לנו?
 .3מה ראיתם שלא דומה לנו והייתם רוצים לאמץ לכיתה כדי ליצור אווירה נעימה?"

למורה :התכנים והכללים שיעלו מהדיון הנ"ל יהוו את הבסיס לכתיבת החוזה הקבוצתי
עם הילדים .החוזה משמש מסגרת המגדירה את עבודת הקבוצה ויוצרת תחושה של בטחון ,אמון,
סדר וארגון.

"איך אפשר לתרגם את הרעיונות שעלו בדיון לכללים וחוקים שישמשו אותנו בכיתה כדי שיהיה
לנו נעים ונרגיש בטוח לשתף?"
למורה :יש לכתוב על הלוח את הכללים שעולים .במידה והתלמידים השמיטו כלל חשוב,
הציעי כלל זה לכיתה בסוף הדיון .לאחר שמתגבשים הכללים ,חשוב שתחזרי עליהם.
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"כעת אכתוב את הכללים על דף/בריסטול והם יהוו את החוזה הכיתתי שלנו .כולנו נחתום על
החוזה ואתלה אותו על הקיר .בזמן שאני כותבת ,תעתיקו אתם את החוזה למחברת/קלסר א.י.ל
שלכם (אתם יכולים גם לקשט)".
למורה :אם אין מספיק זמן להעתקת החוזה ע"י התלמידים ,אפשר לצלם עותק מהחוזה
לכל תלמיד ולצרף למחברת/קלסר א.י.ל .בהמשך התכנית ,בהתאם לצורך ,יש להזכיר לתלמידים
את הכללים של מפגשי א.י.ל במטרה לשמור על אוירה מקבלת ופתוחה המעודדת שיתוף ודיון פתוח.
להלן כללים חשובים שיש להעלות במידה והתלמידים אינם מעלים אותם בדיון:

"שמירת פרטיות :חשוב לשמור על פרטיות במהלך המפגש .כלומר ,כל הנאמר בקבוצה נשאר
בקבוצה .אין לספר דברים שנאמרו במפגשים אלו לתלמידים מכיתות אחרות .שמירת פרטיות זו,
נועדה לאפשר לנו לשוחח בחופשיות על הרגשות שלנו בלי לחשוש שהדברים יצאו החוצה .כך
יוכלו המשתתפים לחוש אמון ובטחון.
כבוד הדדי :חשוב מאוד לכבד אחד את האחר וכאשר תלמיד ישתף ,כולנו נקשיב לו ,לא נדבר
במקביל ולא נצחק על דבריו .חשוב שבזמן שתלמיד אחר מדבר ומשתף לא נצא החוצה או נקום
מהכיסא ונקשיב לו עד שהוא יסיים את דבריו".
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם
 הצגה והסבר אודות "משולש א.י.ל" :מצב רוח ,למידה וקשרים עם אחרים
 דוגמאות לשימוש ב"משולש א.י.ל"
 פעילות להבנת הקשר בין קודקודי המשולש
 סיכום המפגש

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש תספרו לי איך אתם מרגישים היום?
היום אני אסביר לכם יותר על תכנית א.י.ל ועל הנושאים בהם נעסוק.
במפגש הקודם כתבנו חוזה כיתתי למפגשי א.י.ל כדי שכל אחד מאתנו ירגיש בנוח לשתף
ולהשתתף .אני מזכירה שכל מה שנאמר בקבוצה נשאר בקבוצה .אם נרצה להיזכר בכללים נוכל
להסתכל בחוזה שתלוי על הקיר או במחברת א.י.ל.
כדי להבין מה מטרת מפגשי א.י.ל ומה אנו הולכים ללמוד ,אציג לכם כעת את משולש א.י.ל
שילווה אותנו לאורך כל המפגשים.

אסביר כל קודקוד במשולש א.י.ל:
למידה :הכוונה לכל מה שקשור לתפקוד לימודי ותלמידאות – המידה בה אני קשוב במפגש ,מבין
את החומר ,מצליח במבחן ,משתתף כשאני רוצה להשתתף ,מסודר ומאורגן ,מכין מפגשי בית ועוד.
מצב רוח :איך אני מרגיש במצבים שונים  -שמח ,עצוב ,מתוסכל ,מתלהב ,כועס ,נהנה ועוד.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
50

קשרים עם אחרים :מערכות יחסים עם אחרים .למשל בני המשפחה שלי (אמא ,אבא ,אחים,
סבים ,בני דודים וכו'); החברים שלי; תלמידים בכיתה/בשכבה/בחט"ב שאני פחות מכיר;
המורים שלי; השכנים שלי וכל מי שאני מכיר.
כפי שניתן לראות במשולש א.י.ל ,מצב הרוח ,הלמידה ומערכות היחסים/הקשרים עם אנשים
אחרים משפיעים אחד על השני .לדוגמה :אם אני יושב ליד חבר/ה שנעים לי איתו/איתה במפגש,
קרוב לוודאי שזה ישפיע על מצב הרוח שלי ויהיה לי מצב רוח טוב .ייתכן ומצב רוח טוב זה יגרום
לי להקשיב ולהשתתף יותר במפגש ,כלומר ישפיע לטובה על הלמידה שלי.
"דוגמה נוספת :קיבלתי ציון טוב במבחן  -מצב הרוח שלי השתפר  -חזרתי הביתה שמח ,חיבקתי
את אמא וסיפרתי לה איזה ציון קיבלתי והיא אמרה שהיא גאה בי .זו דוגמה למצב בו משהו
שקשור בלמידה שלי שיפר את מצב הרוח שלי ,שבתורו השפיע על היחסים שלי עם אמא.
דוגמה נוספת :רבתי עם חבר  -אני במצב רוח כועס  -קשה לי להכין שיעורי בית ,אני מרגיש שאני
לא מסוגל אפילו לקרוא ,המחשבות שלי כל הזמן עסוקות בכעס שלי ואני לא רוצה לדבר עם אף
אחד ומתכנס בעצמי.
כעת אחלק אתכם לקבוצות ואבקש מכל קבוצה לכתוב  3דוגמאות שממחישות את הקשרים בין
קודקודי המשולש .כל דוגמה צריכה להתחיל מקודקוד אחר.״ לאחר מכן יש לאפשר שיתוף ודיון
מול הכיתה " -מי רוצה לשתף את הכיתה ולהמחיז דוגמה אחת?"
למורה :במידה ותלמיד משתף בסיפור אישי שאינו ממחיש את הקשרים בין קודקודי
המשולש ,יש לאפשר זאת ובעדינות לנסות לכוון את השיח חזרה לנושא המפגש .בזמן שהתלמידים
משתפים ,יש לעודד אותם לבחון מה השפיע על מה ,האם מצב הרוח הוא זה שהשפיע? הלמידה? או
הקשרים עם האחר? חשוב להסביר ולציין בפניהם שכל צלע במשולש יכולה להשפיע על הצלע
השנייה והשלישית .למידה יכולה להשפיע על קשרים עם אחרים ועל מצב הרוח; מצב הרוח יכול
להשפיע על הקשרים עם אחרים ועל הלמידה וגם קשרים עם אחרים יכולים להשפיע על הלמידה
ועל מצב הרוח.
דוגמאות נוספות להצגה על הלוח (חשוב שכל צלע וקודקוד יהיו בצבע שונה):

מבין את
החומר ומצליח
במבחן

אני אוהבת את
המורה לחשבון

שמח
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אין לי חשק
ללמוד

עצוב וכועס

רבתי עם חבר

"לסיכום ,כיוון שדברים רבים משפיעים על הלמידה שלכם ,על מצב הרוח שלכם ועל הקשרים
שלכם עם אחרים ,במפגשי א.י.ל נלמד להכיר את הקודקודים האישיים שלכם .אצל כל אחד
הקודקוד קצת שונה אבל כל אחד יכול ללמוד שיטות כיצד לשפר את מה שהוא רוצה לשפר בכל
קודקוד .במפגשי א.י.ל נלמד להכיר את עצמנו ואחד את השני יותר ,ונלמד לשפר את הלמידה
בעזרת מיומנויות ניהוליות כמו :הגדרת הצלחה והצבת מטרות ,תכנון ,ארגון וניהול זמן .לאחר מכן
נלמד איך לווסת באופן יעיל יותר את מצב הרוח שלנו ,כך שיתאפשרו למידה ויחסים בינאישיים
טובים יותר".
למורה :עם סיום הנושא יש לשלוח להורים מכתב המסכם את יחידת הפתיחה של משולש
א.י.ל והחוזה הכיתתי.
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נספחים לנושא  – 1פתיחה וחוזה כיתתי
נספח מס'  :1מכתב להורים

תאריך______________ :

פתיחה וחוזה כיתתי
במסגרת תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח) בכיתתנו ,עסקנו בשבועיים האחרונים במטרות תכנית
א.י.ל והתלמידים נחשפו לתחומים בהם יעסקו במהלך השנה .כמו כן ,נבנה חוזה כיתתי לשיעורי
א.י.ל ,שיאפשר אווירה בטוחה ונעימה לעבודה המשותפת של התלמידים במסגרת המפגשים
בכיתה .התלמידים נחשפו למשולש א.י.ל ,המוצג לפניכם:

משולש א.י.ל ממשיג את הקשרים שבין התפקוד הלימודי למצב הרוח ,כמו גם ליחסים הבינאישיים
עם ילדים ומבוגרים .בכיתה למדו התלמידים על כל אחד מקודקודי המשולש ועל יחסי הגומלין
ביניהם .הבנת הקשרים הללו התאפשרה בעזרת פעילויות ,סיפורים אישיים וחוויות שונות.
מעורבותכם והתעניינותכם יכולה לסייע לילדיכם להפנים את המשולש ואת הקשרים בין
הקודקודים .לכן מומלץ שתשאלו אותם על המשולש ,תבקשו מהם לתת לכם דוגמאות ליחסי
הגומלין בין קודקודיו ,ותנו אף אתם דוגמאות לכך מחוויותיכם האישיות.
דוגמאות שאתם יכולים לתת:
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 .1היום בעבודה הודיעו לי שהפרויקט שעבדתי עליו השנה הרשים מאוד את המנהל (קודקוד
"למידה") .מאוד שמחתי והרגשתי גאה בעצמי (קודקוד "מצב רוח") ,חשוב לי לשתף אותך
ואת אבא בשמחה ולכן החלטתי להפתיע אתכם בארוחת ערב במסעדה האהובה עלינו
(קודקוד "יחסים בינאישיים").
 .2היום היו מלא פקקים ואיחרתי לפגישה שהיתה לי בעבודה .הייתי כל כך מתוסכל (קודקוד
"מצב רוח") שכל הפגישה חשבתי על זה במקום להתרכז בפגישה והתבלבלתי בנתונים
שהייתי צריך להציג (קודקוד "למידה") .תחושת התסכול והמתח (מצב הרוח) גרמו לי לדבר
בחוסר סבלנות ונימוס לקולגה שלי בעבודה קודקוד "יחסים בינאישיים") ועכשיו אני
מצטער על כך.
דוגמא שהילד יכול לתת
 .1היום התעוררתי מאוחר ,נלחצתי וחששתי שאאחר לבית הספר ,הייתי עצבני (קודקוד "מצב
רוח") ולכן צעקתי על אמא (קודקוד "יחסים בינאישיים") ,אמא כעסה ונעלבה ואמרה לי שלא
תאפשר לי לצאת בערב לסרט .כאשר הגעתי לבית הספר התקשיתי להתרכז בשיעור (קודקוד
"למידה") כי כל הזמן חשבתי על המריבה בבוקר עם אמא.
שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.
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