פיקוח ובקרה

משך נושא 3 :מפגשים כיתתיים  3 +מפגשים קבוצתיים
מטרות הנושא:
 .1התלמיד יכיר ויבין מהם תהליכי פיקוח ובקרה ומהי חשיבותם.
 .2התלמיד יבצע תהליכי פיקוח ובקרה.
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תקציר נושא למורה
נושא זה עוסק בפיתוח מנגנוני פיקוח ובקרה .מנגנונים אלו משפיעים מאוד על
התפקוד הרגשי ,החברתי והלימודי .כדי לשפר את יכולת התלמידים לבצע תהליכי
פיקוח ובקרה ,התלמידים ישתמשו במיומנויות ארגון ,תכנון ועבודה לפי שלבים
שנלמדו ביחידות הקודמות .נושא זה ייסיע להם לחבר בין המיומנויות השונות
שנלמדו ביחידות קודמות ולתרגל מיומנויות אלו בתחום החברתי-רגשי ובתחום
הלימודי.
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למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
תרגול ויסות רגשי
מעקב אחר מטרות אישיות.
חזרה וחיזוק של נושא הצבת מטרות ,תוך שימוש בחשיבה לפי שלבים.
משחק "הפקח".
מתן הסבר על תהליך הפיקוח ושימוש בו.
סיכום המפגש.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

מעקב אחר מטרות אישיות" :תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת
קודקודי המשולש :למידה ,יחסים בין אישיים ומצב רוח.
-

באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו?

-

אילו תתי-מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?

-

האם עשית את מה שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא שלך?

-

מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך?

-

מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה?

-

למי תפנה במידה ותצטרך עזרה?

תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע .גם אם קשה או
מייאש ,אל תוותרו! תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית.
לפעמים יש צורך לעדכן מטרות ,לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב .זה חלק טבעי בתהליך .לפעמים
המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות
למורה :מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות ,חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים
ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך ,איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים
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על מנת להתקדם להצלחה .יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור
ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש  /לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי
שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.
את נושא המטרות ניתן לחבר לנושא הנוכחי ובמהלך המפגש להראות את המטרות כדוגמא
לפיקוח ובקרה".מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש אשמח אם תספרו לי איך אתם מרגישים

היום? מישהו יכול לספר לי על מטרות חדשות שהוא הציב לעצמו לאחרונה? איך הוא ניסה לקדם
את השגת המטרה?" יש לאפשר שיתוף של  10-5דקות.
"עד כה למדנו כיצד מציבים מטרה ומגדירים שלבים בדרך להשגתה ,היום נכיר את השלב הבא -
פיקוח ובקרה .האם אתם מכירים את המילה פיקוח? מכירים את המילה פקח? יודעים מה עושה
הפקח? פקח ברכבת ,פקח טיסה ...מה תפקידם?" לאפשר לתלמידים להשתתף.
"פקח הוא האדם שמפקח ומשגיח שהכל מתנהל כפי שתוכנן ,ובמידה ויש איזשהן בעיות ,הוא
מגיב בהתאם באותו הרגע .למשל ,הפקח ברכבת מוודא שלכל הנוסעים יש כרטיסים ,ושהם
שומרים על הניקיון והשקט המקובל ברכבת .אם יש בעיה ,הוא פותר אותה באותו הרגע".

פעילות ה"פקח" ,שתעזור להמחיש לתלמידים את חשיבות תהליך הפיקוח.
נספח מס'  :43משחק הפקח

בסיום ,חשוב לשוחח עם התלמידים על הפעילות" .האם תכננתם נכון מראש את הפעילות? האם
הזדקקתם לעזרתו של הפקח? האם הפקח שינה לכם את התכנון? מדוע היה חשוב שיהיה פקח?
האם סמכתם על הפקח שהוא יוביל אתכם במסלול הנכון? איך הפקחים הרגישו? האם הרגישו
שיש צורך לפקח?"לאפשר לתלמידים לשתף בתחושות.
"כפי ששיחקנו ונעזרנו בפקח ,היום נלמד כיצד אתם מפעילים את הפקח שקיים בכם ,אשר
אחראי על תהליכי הפיקוח אצלכם .הפקח יופעל בכל פעולה שתעשו או בכל תגובה שתגיבו,
למשל :אם אתם רוצים להשתתף בשיעור ,לפני שאתם עונים ,הפעילו את הפקח שלכם שיסייע
לכם לחשוב האם מה שאתם רוצים להגיד קשור לנושא ,האם קיבלתם רשות דיבור ,האם אתם
אומרים משהו שעדיין לא אמרו ועוד .כמובן שגם אם השבתם תשובה שאינה נכונה ,זה בסדר כי
הפקח יסייע לכם להבין מה לא היה בסדר ומה ניתן ללמוד לפעם הבאה".
למורה :כדי לשתף את התלמידים ולאפשר תהליך של פיקוח ומוטיבציה ,חשוב לאפשר לתלמידים
אפשרויות בחירה ,כמובן כאשר ניתן לעשות זאת וכאשר תהליך הבחירה מתאים .בחירה בנושא
הלימוד ,בנושא השיעור ,בדרכי ההוראה ועוד .לדוגמה :תרצו לכתוב את הסיפור או להציג אותו
כהצגה? תרצו שנלמד את השיעור בכיתה או בכיתת מחשבים? ניתן לבחור פעם בשבוע תלמיד/ה
ולתת לו להעביר שיעור קצר בנושא כלשהו כצ'ופר .בדרך זו ,התלמידים בוחרים את נושא השיעור
ואת אופי ההעברה (מצגת ,פעילות או מה שבוחרים) .כמו כן ,אפשר להכין עמם מחוון להעברת
שיעור/פעילות ולראות האם מקיימים את כל השלבים המופיעים בו בזמן הכנת והעברת השיעור.
כך הילד יכול לפקח בעצמו על התהליך שהוא עושה.
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כאשר תלמידים יבחרו באופן חלקי ויעצבו לעצמם את תהליך הלמידה (דרכי ההוראה ,זמן הלמידה,
מקום הלמידה בבית) ,המוטיבציה שלהם תשתפר וכך גם הדימוי העצמי שלהם ,מתוך הבנה שגם
הם בוחרים ולא רק בוחרים עבורם.

סיכום המפגש" :מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מה היה לכם נעים? איזו פעילות אהבתם ואיזו
פחות? מה מכל מה שלמדנו היום זכור לכם? מה נראה לכם חשוב?" יש לאפשר לילדים לשתף
ולאחר מכן לסכם.

"היום חזרנו ולמדנו כיצד להציב מטרה ומהם השלבים להשגת המטרה שהצבנו .למדנו שלב נוסף
שנקרא פיקוח ע"י משחק הפקח ,ודיברנו על כך שחשוב להפעיל את הפיקוח בכל מטלה שמכוונת
למטרה שלכם .למפגש הבא ,אבקש מכם לאסוף ולהביא מקלות של ארטיק".
נספח מס'  : 44סיכום מפגש

"כעת ,סכמו אתם את המפגש במילים שלכם".
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למורה :בהעברת מפגש קבוצתי זה יש להשתמש ולהיעזר גם בפרוטוקול המפגש הכיתתי ובנספחיו
כיוון שקיימת חזרתיות ,אך גם ייתכנו שינויים בהתאם.
סימנים לאיתור תלמידים לקבוצה זו:
-

תלמידים אימפולסיביים אשר מתקשים לעכב תגובה .בין אם מתפרצים לדיבור או
אימפולסיביים בקריאה ובכתיבה.

-

תלמידים אשר ממעיטים לבדוק את עצמם.

-

תלמידים אשר מתקשים לעכב תגובה ולבצע פיקוח בתחום הלימודי :מפספסים שאלות
במבחן ,מחליפים בין סימני מינוס ופלוס ,מפספסים דפים במבחן ,לא קוראים הוראות,
מבצעים שגיאות של חוסר תשומת לב.

-

תלמידים אשר מתקשים לעכב תגובה ולבצע פיקוח בתחום החברתי :לא מקשיבים לדברי
הזולת ,מתפרצים ,מתקשים להמתין לתורם ועוד.

למורה :בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כפי שלמדנו במפגשים הקודמים ,חשוב שנקפיד על סדר
וארגון ,נדע מה המטרות שלנו ונתכנן את הדרך להשיגן .חשוב שתמיד נזכור גם מהן החוזקות
שלנו ונשתמש בהן .תוכלו להזכיר לי מהן החוזקות שלכם? במה אתם טובים? איך אתם מרגישים
כשאתם מתנהלים מסודר? מה המטרות שהצבתם לעצמכם?
תוכלו לומר לי מה למדתם במפגש האחרון בכיתה? במה שיחקנו?" לאפשר לתלמידים לשתף.

"במפגש א.י.ל האחרון הכרנו את תהליך הפיקוח .שיחקנו ודיברנו על פקח שאנו מפעילים וכך
הוא בודק אם הפעולה שאנחנו עומדים לבצע מתאימה ,ואם ביצענו  -אז להבין אם היא קשה לנו,
אם אנחנו מתמודדים ,צריכים עזרה ועוד.
למדנו כי תהליך הפיקוח הוא שלב מאוד חשוב בשלבים שלנו להשגת מטרה וגם בכל התמודדות
עם פעילות לימודית או חברתית .עכשיו נדבר על שלבים לעבודה עם טקסט".
נספח מס'  :45שלבים בעבודה עם טקסט
למורה :יש לגזור ולערבב את הכרטיסיות לפני הפעילות ולברר עם התלמידים את השאלות הבאות:

"אילו שלבי עבודה קיימים לדעתכם כאשר אתם מתמודדים עם טקסט? חישבו ,אילו שלבים אתם
מבצעים בזמן שאתם קוראים טקסט ועונים על שאלות?" כאשר תלמיד אומר שלב מסוים,
מדביקים את הכרטיסייה המתארת שלב זה על הלוח ומסבירים אותה .ממשיכים עד אשר
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התלמידים מציינים את כל השלבים (אם קשה ,יש לעזור להם ולכוון אותם לאמירת השלבים
הנכונים) .לאחר הדבקת כל שלבי העבודה שנאמרו על הלוח ,מסדרים אותם על פי הסדר הנכון.

"לפניכם כרטיסיות עם שלבי העבודה .סדרו את השלבים מהשלב הראשון עד האחרון".
למורה :חשוב מאוד לבצע את השלבים על טקסט קיים .תרגול על טקסט קיים מלמד טוב יותר
וממחיש את השלבים .לאחר שהתלמידים סידרו את השלבים ,יש להשאיר את השלבים מסודרים
על השולחן ולהציג בפניהם טקסט עם שאלות (רצוי טקסט קצר כדי להספיק את השלבים) .בהמשך,
יש לעבור שלב אחר שלב ולבצע אותם יחד עם התלמידים .תרגול השלבים לעבודה עם טקסט מבוסס
על ההנחה שהתלמידים יודעים ומכירים את השלבים משיעורי שפה .יש לתת דגש לשלב הפיקוח
והבקרה.

"לסיכום ,למדנו היום שלב נוסף שנקרא פיקוח ,והוא מסייע לנו לבדוק אם אנו פועלים נכון וכיצד
אנו מרגישים עם זה .תרגלנו את השלבים להתמודדות עם טקסט וראינו כיצד יש לבצע זאת".
נספח מס'  : 44סיכום המפגש.

"כעת סכמו במילים שלכם את המפגש".
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למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

תרגול ויסות רגשי
דוגמא להצבת מטרה של עמידה בזמנים.
נלמד מה משמעות המושג "עיכוב תגובה".
ניצור רמזורים ונלמד כיצד להשתמש בהם.
פעילות מוסיקלית.
שימוש בפיקוח במשחק "ים יבשה".
סיכום המפגש.

למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.
נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי.

"במפגש הקודם למדנו שקיים שלב חשוב שנקרא פיקוח .מי יכול להזכיר לנו למה הכוונה
בפיקוח? מתי כדאי לבצע פיקוח ועל אילו מטלות כדאי לעשות זאת?
חשוב לבצע פיקוח על המטלות שאנו עושים כדי לדעת האם המטרות והמשימות מובילות אותנו
למטרה שהצבנו.
כדי להשתמש בפקח ,חשוב לדעת לעצור ולחשוב לפני שמגיבים .התהליך שבו אנו עוצרים
וחושבים נקרא תהליך של עיכוב תגובה .מה הכוונה במילה עיכוב? מאיזה שורש המילה? אילו
מילים נוספות אתם מכירים מהשורש ע.כ.ב?"

ע.כ.ב

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
112

"כאשר אנחנו מעכבים תגובה ,אנחנו עוצרים ,חושבים אם היא מתאימה ואז מגיבים .בדיוק כמו
רמזור במעבר חצייה .לפני שעוברים את הכביש מה עושים? עוצרים (רמזור אדום) ,חושבים
ובודקים (רמזור צהוב) וחוצים או מגיבים (רמזור ירוק)".
נספח מס'  : 46רמזורים

"כעת כל תלמיד ייקח את הרמזורים שאני מחלקת לו ויגזור אותם ,כך שלכל תלמיד יהיה רמזור
אדום ,צהוב וירוק .לאחר שיש לכל אחד שלושה רמזורים ,הדביקו אותם למקלות הארטיק
שהבאתם.
עכשיו אנחנו נשחק משחק עם הרמזורים שהכנתם ,אני אשאל אתכם שאלות ,אם אתם עוצרים
לחשוב ,הרימו רמזור אדום ,אם אתם חושבים ומגיעים לפתרון הרימו רמזור צהוב ואם אתם
מוכנים לענות את התושבה ,הרימו רמזור ירוק".
למורה :ניתן לשאול שאלות פשוטות או מורכבות ולראות את ההבדלים בשימוש בתמרורים .למשל
אם נשאל  1+1רוב הילדים אמורים להרים תמרור ירוק ולענות ,לעומת זאת ,אם נשאל  9*6או 6*4
חלק מהתלמידים יצטרכו להרים רמזור אדום כדי לא לענות מיד ולשגות ,לחשוב ולחפש שיטה
לפתרון (רמזור צהוב) ולהגיב (רמזור ירוק) .ניתן לבחור תחום אחר או נושא אחר ולשאול שאלות
נוספות .כמו כן ,ניתן לשאול שאלות מהתחום הרגשי .למשל :מה מרגישים כשכועסים? מה מומלץ
לעשות כשכועסים? למי לפנות? מה עושים כשמתרגשים ושמחים? למי מספרים וכו' .לאחר
שהתלמידים הבינו ותירגלו את השימוש ברמזורים ניתן לבצע פעילות נוספת בתנועה.
למורה :אם קיימים בבית הספר (בחדר יועצת או בחדר מוזיקה) כלי נגינה ,חשוב להביאם למפגש.

"כעת נתחלק לקבוצות .כל קבוצה תבחר נציג שהוא יהיה הפקח ולו יהיו שלושת
הרמזורים ביד" .רצוי שהפקח יהיה תלמיד שלומד לנגן על כלי נגינה מאחר וחשוב שתהיה לו
שמיעה מוזיקלית.

"כל קבוצה תקבל כלי נגינה או תיצור ניגון (תיפוף על השולחן ,מחיאות כפיים בקצב אחיד ,או כל
דבר שבוחרים) .הפקח ירים בכל פעם רמזור שונה :בהרמת רמזור אדום ,קבוצתו תפסיק את
הנגינה ,בהרמת רמזור צהוב ,קבוצתו תתכונן לנגינה ובהרמת רמזור ירוק קבוצתו תחל לנגן".
למורה :ניתן לבצע את הפעילות כשאת מודיעה לפקח מתי להפסיק ולהתחיל את הנגינה וניתן
לאפשר להם לשלוט בקבוצה ולשמוע מה נוצר .הפעילות נועדה לעכב תגובות ,לעקוב אחר הוראות
ולהבין את משמעות הפיקוח.
נספח מס'  : 47משחק ים – יבשה.

"כדי להמשיך לתרגל את תהליך הפיקוח שלמדנו נשחק במשחק ים-יבשה .בזמן
המשחק תצטרכו לעשות תהליך של פיקוח ולחשוב מהי האסטרטגיה (הדרך) הכי טובה להצלחת
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המשימה .חישבו האם קודם להקשיב ואז לקפוץ? שימו לב מתי אתם כמעט נפסלים ונסו להבין
למה".
"לאחר המשחק ערכו דיון .מה הרגשתם במהלך המשחק? האם הרגשתם שהשתמשתם בפקח?
האם המשימה הייתה קלה או קשה עבורכם? מה היה קשה? האם ניסיתם לשנות שיטות במהלך
המשחק? האם זה הצליח?"
סיכום המפגש" :מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מה היה לכם נעים? איזו פעילות אהבתם ואיזו
פחות? מה תזכרו הכי טוב מהמפגש? במה לדעתכם תשתמשו במהלך השבוע הקרוב?" לאפשר
לילדים לשתף ולאחר מכן לסכם.

"למדנו היום שהפקח שלנו עוזר לנו לעשות עיכוב תגובה .ישנם רגעים בהם אנחנו לא מעכבים
תגובה ,כמו כששואלים אותנו כמה שווה  , 1+1אך לרוב ,גם בלימודים ,גם במשחקים ,גם עם
חברים ובכל תחום ,אנו צריכים להשתמש בפקח ולעכב תגובה .למדנו שכדי לעכב תגובה תוכלו
להשתמש ברמזורים ,וכך תוכלו להראות למורה מי עוצר לחשוב ,מי חושב ומחפש תשובה ומי כבר
מצא את התשובה.
ממה נהניתם במפגש? מה למדתם? מה תרצו ללמוד בהמשך? האם תרצו להמשיך ולהשתמש
ברמזורים גם בשיעורים אחרים?"
נספח מס'  : 44סיכום המפגש.

"כעת ,סכמו אתם את המפגש במילים שלכם".
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פיקוח ובקרה | מפגש קבוצתי 2
למורה :מבנה הקבוצה של התלמידים צריך להיות זהה למפגש הקבוצתי הראשון בנושא זה.
למורה :בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם אתם מנסים להפעיל את הפקח שלכם יותר? במה
יכול לעזור לנו הפקח? מדוע הוא חשוב כל כך?
במפגש הקודם שוחחנו על תהליך הפיקוח .מה אתם זוכרים מהמפגש? כיצד הפעלנו את הפקח?
באילו פעילויות? חשוב שנזכור כי את הפקח אנחנו לא מפעילים רק במפגשי א.י.ל אלא בכל
השיעורים ובכל הפעילויות שאנו עושים.
אני מזכירה שבחלק מהמקרים אנו מפעילים את הפקח כדי שיעזור לנו להבין שיש צורך לעכב
תגובה ,לעצור ולחשוב ורק אז להגיב .האם אתם זוכרים את המושג עיכוב תגובה? מה זה אומר?
למה כדאי לעשות זאת?"
נספח מס'  : 48טיפול מתוק.

המורה תקיים את הטיפול המתוק לפי ההוראות בנספח מס' ( 48ניתן לבצע את
הפעילות גם עם כל הכיתה במידה ונשאר זמן במפגש הכיתתי).

לאחר הפעילות" :מה הרגשתם כאשר הייתה לכם קוביית שוקולד בפה? כאשר הייתם צריכים
להמיס אותה לפי הקצב שלי? מה היה קשה יותר? האם זה קשה להתאפק? מתי לדעתכם חשוב
להתאפק?"
למורה :לאחר סיום הפעילות יש לנסות ולהעביר את היכולת לעכב את התגובה לחלק הלימודי .יש
לבחור באחת מהמיומנויות הבאות ולתרגל אותה עם כל אחד מהתלמידים:
קריאה  :כל תלמיד יקרא בתורו פסקה .בכל פעם שיתקל במילה שאינו מצליח לקרוא ירים תמרור
אדום ,לאחר מכן ירים תמרור צהוב וינסה לקרוא את המילה בעזרת ההקשר או הניקוד ואז ירים
תמרור ירוק ויקרא אותה מדויק .חשוב לציין בפני התלמידים שקצב הקריאה כרגע לא נמדד.
כתיבה  :המורה תכתיב לכל תלמיד מילה והוא ישתמש בתמרורים בהתאם :כאשר הוא לא בטוח
איך כותבים את המילה התלמיד ירים תמרור אדום .כאשר יחשוב על השורש שלה או מאיזו קבוצת
מילים היא  -ירים תמרור צהוב ,וכאשר התלמיד יכתוב אותה אחרי חשיבה -ירים תמרור ירוק.
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ניתן לתרגל את השימוש בתמרורים בתוך עבודת כיתה שניתנה לתלמידים ,כמו קריאת פסקה
למבחן .כמו כן ,ניתן לקחת מבחן שקיבלו חזרה ולנסות לבדוק היכן היה חסר שימוש בתמרורים
שהוביל לטעויות .ניתן לתרגל שימוש בתמרורים גם בזמן דיון כמובן.

סיכום המפגש" :למדנו ותרגלנו היום כיצד מבצעים עיכוב תגובה .זכרו שהפקח הוא זה שעוזר לכם
בכך ומזהה את הצורך בעיכוב תגובה .מה היה כיף במפגש? מה היה יותר קשה? איך תרצו לתרגל
בהמשך עיכוב תגובה?"
נספח מס'  : 44סיכום המפגש.

"כעת ,סכמו אתם את המפגש במילים שלכם".
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פיקוח ובקרה | מפגש 3
למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
 תרגול ויסות רגשי.
 תרגול המיומנויות שנלמדו :ארגון ,תכנון ,פיקוח ובקרה על מטרה של שיפור עמידה
בזמנים.
 היערכות לקראת מבחן.
 היערכות בזמן מבחן.
 סיכום המפגש.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.
נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? ספרו לי ,האם חשבתם על מטרות נוספות? האם חשבתם על שלבי הביצוע של
המטלות? האם במהלך השבוע האחרון הפעלתם תהליכים של פיקוח ובקרה על משימות
יומיומיות ומטלות לימודיות? האם זה הצליח? האם עזר לכם להפעיל פיקוח ובקרה?"
"האם אתם מבצעים תהליך של בדיקה? בודקים את עצמכם בסוף המבחן?ומה קורה לאחר
שסיימתם שיעורי בית או לאחר שהתנהגתם לא יפה לחבר?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"לאחר שהבנו מהו פיקוח ,אסביר לכם מהו תהליך הבקרה .תהליך הבקרה הוא תהליך בדיקה
שאותו אנו עושים לאחר המשימה .אנחנו חושבים האם המשימה שעשינו הייתה מכוונת למטרה.
למשל ,האם להתעורר  15דקות קודם בבוקר חוסך ממני את האיחורים לבית הספר? האם הצלחתי
להתמודד עם המטרה שהצבתי? כלומר ,האם הצלחתי לשפר עמידה בזמנים? מה אעשה בפעם
הבאה טוב יותר? האם התשובה שעניתי במבחן נכונה ועונה על מה שביקשו ממני?"
"את תהליך הבקרה חשוב להפעיל מיד בתום המשימה .נפעיל תהליך זה גם במטרות לימודיות
וגם במטלות אישיות .אם נחזור למטרת השיפור בעמידה בזמנים ,בשלב האחרון של בקרה ,נבדוק
 האם אני לא מאחר יותר? האם אני מספיק יותר דברים? ועוד ,כדי לדעת האם השגתי אתהמטרה .כך יוצא שאנחנו לומדים מהתהליך שעשינו .ננסה כעת להיזכר במשחק ים-יבשה .נסו
לחשוב ,האם הצלחתם במטלה? איך תצליחו בפעם הבאה יותר? האם הצלחתם בדברים אחרים
מלבד המטלה ,למשל עזרתם לחבר? ויתרתם לחבר? שיתפתם חבר?"
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למורה :לתלמידים לעיתים קשה לעשות תהליך של פיקוח ובקרה .בעיקר לתלמידים החווים
קשיים הנובעים מלקויות למידה או הפרעת קשב .חשוב שאת תהליך הפיקוח (בדיקה והערכה)
והבקרה (לאחר התהליך) ,התלמידים ילמדו ויעשו כחלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה שלהם.
כלומר ,חשוב לסייע להם בדרכים שונות ולהזכיר להם להפעיל פיקוח ובקרה .למשל ,במהלך
המשימה לשאול את התלמיד :האם בחרת בדרך הנכונה? האם יש צורך לשנות את הדרך שבחרת?
האם בדקת את השאלה לפני שהשבת על התשובה? האם קראת את כל השאלה וענית על כל חלקיה?
לאחר המטלה או המבחן :האם בדקת את המבחן? קח  10דקות נוספות ותקרא את כל השאלות
והתשובות שענית ,תבדוק אם הכתב ברור ,אם התשובות נכונות ,אם התשובה עונה על מה שביקשו,
אם ענית על כל השאלות ועוד.
תרגול המיומנויות שנלמדו :ארגון ,תכנון ,פיקוח ובקרה על התחום הלימודי

למורה :מטרת המפגש הנוכחי היא לתרגל את המיומנויות שנלמדו עד כה :ארגון ,תכנון,
פיקוח ובקרה על מטלות לימודיות .בדרך זו ניצור את הקישור והחיבור של אותה מיומנות שהפעלנו
בתחום האישי גם על התחום הלימודי ,זאת במטרה לשפר את התפקודים הרגשיים והניהוליים.

"כעת ניתן דוגמא להצבת מטרה ולשלבי הפעולה להשגת המטרה ,כולל שלב הפיקוח
והבקרה:
שלב  :1בוחרים מטרה  -המטרה שבחרתי היא להשתפר בעמידה בזמנים.
שלב  :2רמת קושי –  ,5רמת קושי בינונית כי לא צריך להתאמץ יותר מידי.
שלב  :3זמן  -ניתן לראות תוצאות כבר אחרי כמה ימים ,אך כעבור שבועיים-שלושה האנשים
סביבנו גם ישימו לב לשיפור.
שלב  :4חלוקת מטרה מטלה מורכבת למטלות קטנות  -מומלץ לחלק את המטרה של עמידה
בזמנים למטלות קטנות שיסייעו לנו להשיג את המטרה .מה לדעתכם יכול להוביל להשגת
המטרה? לאפשר לתלמידים לשתף .למשל :נבחר בשלב הראשון שאני לא רוצה לאחר לבית הספר.
שלב  :5פיקוח  -אבצע פיקוח על המטלה הקטנה .אם הגדרתי 'לא לאחר לבית הספר' כמטלה
קטנה ,נבדוק אם הדברים שאני עושה עוזרים לי בהשגת מטרה זו .למשל העובדה שאני מתעורר
 10דקות קודם  -מסייעת לי לא לאחר? אם אני הולך מהר לבית הספר בלי להתעכב בדרך ,זה עוזר
לי לא לאחר? האם קשה לי לעמוד במשימה הזו? האם אני צריך עזרה מאמא שתזכיר לי לצאת
מהבית? או מחבר שיזכיר לי להיכנס לכיתה בזמן? או האם אני זקוק לעזרה ממכשיר טכנולוגי
כמו סטופר ,שעון חול או תזכורת בפלאפון שתצפצף כל בוקר ותזכיר לי לצאת מהבית?
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שלב  :6בקרה  -לאחר תקופה שהקצבתי לעצמי (או שמבוגר הקציב לי) ,צריך לבדוק האם אנחנו
עומדים במשימות הקטנות שחילקנו .לדוגמה ,האם בחודש האחרון איחרתי לבית הספר ומדוע?
האם זה מצליח? ואם לא ,איך אני יכול להשתפר?"
נספח מס'  : 50דף ניווט – שלבים להשגת המטרה שלי

"כעת ,בחרו מטרה אישית ונסו לתרגל אותה על דף העבודה".
למורה :חשוב לעבור בין התלמידים ולבדוק אם הם מתקדמים ,במה קשה להם ,לתת להם
רעיונות ולתמוך בהם כי זו משימה לא פשוטה.
אלטרנטיבות שונות לתרגול המיומנויות:
 .1היערכות לקראת מבחן
למורה :היערכות לקראת מבחן דורשת מהמורה לבצע בדיקה מקדימה של המקצוע בו תתקיים
הבחינה ,תאריך הבחינה וכן החומר אותו התבקשו התלמידים ללמוד.

היערכות לקראת מבחן.
"בקרוב מתקיים בכיתה מבחן במקצוע __________________ .חשוב שנדע להיערך לקראת
המבחן ולתכנן את הזמנים לקראתו".
שלבים להיערכות לקראת המבחן
נספח מס'  :51תכנון לקראת מבחן.
חשוב שהתלמידים ינסו לחשוב על השלבים לפני שהמורה תציג אותם לפניהם.

שלב  :1הצבת מטרה  -חשבו מה הציון שתרצו להשיג .האם אתם מצפים לשמור על
הציון שיש לכם כרגע במקצוע זה או לשפר את הציון.
שלב  :2חשבו מהי רמת הקושי שלכם לקראת המבחן .רמת הקושי משתנה מתלמיד לתלמיד ולכן,
ייתכן שלתלמיד אחד שאוהב את המקצוע ,זה יראה קל לעומת אחר שיראה לו קשה .החליטו בין
 10-1מה הקושי בלמידה לקראת מבחן זה.
שלב  :3פתחו יומנים בתאריך בו מתקיים המבחן ורשמו לכם אותו ביומן .כעת בדקו כמה ימים
נותרו עד המבחן( .חשוב לדבר על תכנון זמן שבוע לפני המבחן ולא יותר).
שלב  : 4כדי להצליח ללמוד את כל החומר למבחן ,חשוב לחלק את החומר כפי שחילקנו מטלה
גדולה למטלות קטנות .בואו ננסה לארגן יחד את החומר למבחן בטבלה.
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שלב  : 5לבצע פיקוח על המטלה .למשל ,האם נערכתי למבחן מספיק זמן לפני? האם אני מספיק
ללמוד את כל החומר בזמן הנתון? האם אני מרגיש שאני מבין את החומר? האם אני יודע כיצד
ללמוד? האם אני מספיק לזכור את החומר? האם אני מתרגל מספיק? האם נעזרתי במבוגרים כדי
להבין? האם אני מעדיף ללמוד לבד או עם חבר?
שלב  :6בקרה  -את שלב הבקרה נוכל לבצע רק לאחר המבחן .האם השגתי את המטרה שהצבתי
לעצמי? האם הצלחתי לארגן את הזמן והחומר לפני? האם הלמידה עזרה לי?
למורה :לאחר הפעילות יש להקצות זמן ובו לתכנן עם התלמידים את ההכנה למבחן הקרוב על פי
הכרטיסיות .למשל ,ניתן לבדוק אם הם כתבו את תאריך ויום המבחן ,להציג להם לוח חודשי,
להראות להם מה היתרון בכלי זה (ניתן לראות את כל המבחנים באותו החודש) ,לבדוק מה החומר
למבחן ,לכתוב אילו עמודים ופרקים המבחן כולל ,להראות מהו סיכום לקראת מבחן (בשלב זה
ניתן ללמד לכתוב את הדברים החשובים בקצרה ,ללמד איך לחפש באינטרנט/בספר הלימוד שאלות
חזרה מתאימות וכד').
 .2תכנון בזמן מבחן

למורה :כדי להיערך היטב בזמן המבחן ,חשוב לבדוק מראש עם המורה המקצועית ,האם
היא תרגלה עם התלמידים שאלות במתכונת בה הן יופיעו במבחן ,מהן הציפיות שלה מתשובות
התלמידים במבחן וכו' .בנוסף ,כדי לסייע לתלמידים להתכונן ולתכנן באופן מתאים את זמני
העבודה במהלך המבחן עצמו ,ניתן לבקש מהמורה להציג בפני התלמידים את מבנה המבחן (כמה
שאלות פתוחות יהיו ,כמה סגורות ,תרשימים ,האם יהיה מחסן מילים וכו') .כך התלמידים יודעים
מה יידרש מהם וכיצד עליהם להיערך.

"כעת נלמד כיצד לתכנן את הזמן בעת המבחן:
כדי שתוכלו לתכנן את הזמן כשאתם במבחן חשוב שתסתכלו על הטופס הריק של המבחן ותחשבו
מראש עם אילו שאלות אתם מעדיפים להתחיל? מהשאלות הפתוחות? הסגורות? מהשאלות
שיותר קלות לכם? מהקשות יותר?"

שלבים בתכנון בזמן המבחן:
שלב  :1עושים הרפיה קצרה.
שלב  :2קוראים את כל המבחן והשאלות.
שלב  :3מסמנים את מילות השאלה.
שלב  :4מנסחים את השאלה במילים שלנו.
שלב  :5מתכננים את הזמן .לכל שאלה נקציב זמן על פי רמת הקושי והמורכבות שלה.
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שלב  :6מתחילים להשיב על השאלות הקלות יותר ,כאלו שאנחנו מיד יודעים את התשובה,
שלמדנו אותה היטב או ראינו אותה כתובה בטקסט .מי שמעדיף קשות יותר זה לשיקולו.
שלב  :7חלוקת שאלה מורכבת לתתי שאלות.
שלב  :8פיקוח  -מפעילים במהלך המבחן את הפקח ,שיפקח על המבחן .למשל ,האם הבנתי נכון
את הטקסט? האם כדאי שאקרא שוב? האם הבנתי את השאלה? האם אני עומד בזמנים שהצבתי
לעצמי? בסוף המבחן יש לקרוא שוב את כל השאלות והתשובות ובהתאם לכך לתקן במידת הצורך.
לבדוק  -האם התשובה עונה על השאלה?
חשוב להיזכר בחוזקות ובקשיים ששוחחנו עליהם במהלך המפגשים האחרונים .אם תלמיד יודע
שהוא טוב בקריאה אז יש להתחיל בשאלות הקשורות בקריאה ולהבין היטב את הטקסט תוך כדי.
לעומת זאת ,אם תלמיד יודע שהקושי שלו הוא פספוס שאלות במבחן ,אז יש להפעיל את תהליכי
הפיקוח והבקרה בצורה משמעותית יותר ולבדוק מספר פעמים האם התלמיד ענה על כל השאלות
שמופיעות במבחן וכן על כל חלקי השאלה.
שלב  :9בקרה -בקרה על מבחן ניתן לעשות לאחר שהמורה תבדוק ותחזיר את המבחן .לבדוק מה
היו הטעויות שלי? מדוע טעיתי? האם לא ידעתי את החומר? האם לא התכוננתי מספיק? האם
התבלבלתי כי לא הייתי מרוכז? והכי חשוב ,איך אני לומד להשתפר לפעם הבאה".
"לסיכום :בנושא זה למדנו את שלבי הפיקוח והבקרה .למדנו שכדי שהשלבים שלנו יצליחו,
אנחנו צריכים להפעיל את הפקח שיסייע לנו להפעיל עיכוב תגובה ולבדוק האם אנחנו פועלים נכון
בזמן ביצוע המטלות .בנוסף ,למדנו גם את שלב הבקרה ,אשר אותו נפעיל לאחר השגת כל משימה
כדי להבין אם פעלנו נכון והאם אנחנו צריכים להמשיך באותה הדרך או לשנות אותה .אם הצלחתם
בשלב הבקרה ,אתם יכולים להגיד לעצמכם כל הכבוד ולהיות גאים כפי שאנו גאים בכם שאתם
מצליחים" (אפשר לתת מדבקה).

נספח מס'  : 49סיכום מפגש
"כעת סכמו את המפגש במילים שלכם".
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למורה :קבוצת התלמידים נשארת זהה לקבוצת התלמידים במפגשים הקודמים בנושא זה.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? האם אתם זוכרים מה למדנו במפגש הקודם ובמפגשים האחרונים של א.י.ל? אילו
פעילויות עשינו? האם כולכם הצבתם לעצמכם מטרות? מהן המטרות שלכם? האם כל אחד מכם
תרגל את השלבים להשגת מטרתו? מהם השלבים? האם תרצו שנעשה זאת יחד?"
"מדוע חשוב לדעתכם לעשות שלב של בדיקה? במה זה תורם? האם אפשר לוותר על הבדיקה?"
"היום נלמד על תהליך הבקרה .הוא מאוד דומה לתהליך הפיקוח שבו מפעילים פקח ,רק שאותו
מבצעים לאחר שסיימנו את המטלה/המשימה .נשמור תמיד זמן לבקרה ,שהיא בעצם הבדיקה
שאנו מבצעים .אנו בודקים אם ענינו נכון על השאלה לאחר שסיימנו אותה ,בודקים אם זה היה
נכון לכעוס או להשלים עם החבר ,לספר סוד או כל פעולה אחרת שאנו מבצעים .לאחר כל דבר
שאנו עושים חשוב לעשות בדיקה ,שהיא הבקרה ,כדי להבין אם פעלנו נכון ,אם אנו צריכים
להשתפר ,אם אנחנו מתחרטים ,ועוד"

למורה :יש להביא כדור למפגש .ניתן לשחק את המשחק "שבע בקיר" שבעה שלבים
בהם הילד צריך לזרוק כדור לכיוון הקיר ולתפוס .כל שלב הוא שונה :שלב  -1זריקה רגילה ,שלב 2
 זריקה במצב "דום" ,שלב  - 3זריקה כאשר עומדים על רגל אחת ,שלב  - 4יש לשלב ידיים ביןהזריקה לתפיסה ,שלב  - 5כדרור הכדור ,שלב  - 6לאחר זריקת הכדור יש להרים רגל ולמחוא כף
מתחת לרגל ולתפוס מהר את הכדור לפני שנופל לרצפה ,שלב  - 7זריקת הכדור ,סיבוב הגוף ותפיסת
הכדור .ניתן להפעיל בקרה במספר היבטים :אולי עמדתי קרוב/רחוק מדי לקיר ,אולי כדאי לי
לעמוד על רגל ימין ולא על רגל שמאל ועוד.

או שניתן לשחק את המשחק ים-יבשה לפי ההוראות בנספח מס' .47
נספח מספר  : 50דך ניווט – שלבים להשגת המטרה שלי
למורה :ניתן לתרגל את השלבים לפי מטרות שהתלמידים יציבו לעצמם בקבוצה וניתן לבחור
מטרות ולהציג בפניהם.
רעיונות להצבת מטרות רלוונטיות לתלמידים :להיות חבר טוב יותר ,להיפגש עם חברים אחר
הצהריים ,להפסיק להציק לאחרים ,לגרום לכך שאחרים יפסיקו להציק לי ,לקרוא ולכתוב טוב
יותר ,לעמוד בזמנים ,להשתפר בלימודים ,לא לאחר ,להשתתף בשיעורים ,להסתדר עם ההורים
ועוד.
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יש לחשוב עם התלמידים על הצבת המטרות ולסייע להם ליצור את השלבים הנדרשים .ניתן בשלב
הראשון לעודד את התלמידים לומר מהם השלבים ,אח"כ ,להנחות אותם לסדר את השלבים על פי
הסדר הנכון ולבסוף לעודד אותם לחשוב ולתכנן כיצד יבצעו שלבים אלו הלכה למעשה.

"לסיכום ,בנושא זה למדנו כיצד מבצעים פיקוח ובקרה .עשינו פעולות שונות כדי ללמוד כיצד
להפעיל את הפקח שלנו ומתי עלינו להפעיל אותו .ותרגלנו כיצד להציב מטרה ולתכנן שלבים
להשגתה .ממה נהניתם? מה היה לכם קשה? האם אתם יכולים לתכנן בעצמכם שלבים להשגת
מטרה אישית שהצבתם לעצמכם?"
נספח מס'  : 49סיכום המפגש

"כעת סכמו את המפגש במילים שלכם".
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