מודעות עצמית

משך נושא 4-3 :מפגשים
מטרות הנושא :היכרות התלמיד עם תחומי החוזק ותחומי הקושי שלו.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
27

תקציר נושא למורה
נושא זה עוסק במודעות עצמית .משמע ,חיזוק היכרות התלמיד את תחומי החוזק
שלו לצד הכרת תחומי הקושי.
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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:
מעקב אחר מטרות אישיות.
הבנת המושג מודעות עצמית.
למידה על כיצד משתמשים בטבלה ותרגול דרך יצירת טבלה של החוזקות והקשיים שלנו.
סיכום המפגש.

"מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? האם אתם זוכרים על מה שוחחנו במפגש א.י.ל הקודם?"

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?

-

האם אתה מבין שיתכן ותתצטרך עזרה בהשגת המטרות?

-

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 כשאתה מכיר את המטרות שלך ויודע
איפה אתה נמצא בדרך להשגתן זה מגביר את המידה בה אתה מכיר את עצמך (המודעות העצמית
שלך).
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
על מנת להתקדם להצלחה .יש לתת לגימטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור
ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש  /לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי
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שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר .חשוב לנצל את הדיון של עבודה על מטרות כדי לחזק את הקשר
בין שלושת תחומי המטרות (לימודים ,מצב רוח ויחסים בינאישיים).

"נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא מודעות עצמית".
"מישהו מכיר את המושג מודעות עצמית"? יש לאפשר לתלמידים להתבטא.

"ננסה להבין יחד את המושג מודעות עצמית .חישבו על המילה מודעות .אילו אותיות מתחבאות
במילה הזו? אילו מילים דומות אתם מכירים שמורכבות מהאותיות האלו? מה הכוונה במילה
מודע? ידע?
כדי להכיר טוב יותר את עצמנו אנחנו צריכים להבין במה אנחנו טובים ובמה קשה לנו.

למורה :יש לכתוב על הלוח את המילה חוזקות

איזו מילה מסתתרת במילה חוזקות? חזק ,חזקים וכו' .כשאנו משתמשים במילה "חוזקות" אנו
מתכוונים לכוחות שלנו ,הכוחות שבעזרתם אנחנו חזקים .חוזקות = כל דבר שאנחנו טובים בו".
נספח מס'  :7תמונות שניתן לתלות על הלוח בתחילת המפגש
למורה :יש להדפיס את התמונות בצבע ולתלות אותן על הלוח בכיתה ,ליד המילה חוזקות.

"הביטו על התמונות בלוח וחשבו מהם הדברים שבהם אתם טובים ,בעצם מהן החוזקות שלכם
בבית הספר מחוץ לבית הספר :בבית ,בחוגים ועם חברים .לדוגמה :יוסי ילד מאוד חברותי  -זה
שהוא חברותי אומר שזו נקודת חוזק שלו ,שהוא יודע להתחבר ולהיות חבר טוב .כיצד לדעתכם
כדאי לנו לארגן ולסדר את החוזקות והקשיים שלכם על דף? איך תוכלו לכתוב זאת בצורה
מסודרת? חשבו איך אתם מארגנים מידע בשיעורים אחרים .לאפשר לתלמידים להציע רעיונות.
"נשתמש בטבלה .שימוש בטבלה מסייע לנו לארגן את המידע שלנו בצורה מסודרת ,תמציתית
וברורה .הפעם נשתמש בטבלה כדי לארגן בצורה מסודרת את החוזקות והקשיים של כל אחד
מאיתנו".
נספח מס'  :8משימות  – 2+ 1רשמו מהן החוזקות שלכם ומהם הקשיים שלכם

משימה מס' " .1לאחר שחשבתם והבטתם בתמונות ,רשמו בעמודה הימנית של הטבלה את
החוזקות שלכם".
לאחר שהתלמידים מילאו את הטבלה ,יש לאפשר להם לשתף במה שהם כתבו.

למורה :בכתיבת החוזקות עלולים להתקשות תלמידים אשר ייתכן ולא הבינו את המילה
חוזקות למרות ההסברים .לכן ,כדאי לחזור שוב ולומר "כתבו במה אתם טובים" .תלמידים נוספים
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שעלולים להתקשות במטלה זו ,הם תלמידים אשר לא מאמינים שיש להם חוזקות ,או לא יודעים
מה הן החוזקות שלהם ,ולכן חשוב לעודד את אותם תלמידים ולעזור להם לזהות את חוזקותיהם.
בנוסף ,עלולים להתקשות תלמידים עם קשיי כתיבה אשר מנסים להימנע מפעילויות הכתיבה.

"לעומת החוזקות ,כלומר הדברים הטובים שהעליתם ,יש דברים שקשה לנו יותר להתמודד איתם
ואנחנו צריכים להתאמץ כדי להצליח או להשיג אותם .להם נקרא קשיים .ככל שנכיר טוב יותר
את עצמינו ,גם את תחומי החוזק וגם את תחומי הקושי ,נדע איך אנחנו יכולים להיעזר בתחומי
החוזק שלנו כדי להתמודד עם תחומי הקושי .הביטו בתמונות שעל הלוח וחישבו מהם הקשיים
שלכם ,עם מה קשה לכם יותר להתמודד ,מה אתם פחות אוהבים לעשות כי זה קשה?"
נספח מס'  :8משימות  – 2+ 1רשמו מהן החוזקות שלכם ומהם הקשיים שלכם

משימה מס' " .2רשמו בצד השמאלי של הטבלה את הקשיים שלכם .בהמשך ,לאורך כל תכנית
א.י.ל נלמד דרכים שונות איך ניתן להתמודד עם הקשיים".
לאחר שהתלמידים כתבו את החוזקות שלהם אל מול הקשיים שלהם נמשיך לשוחח על מהות
הטבלה.

"כדי למיין (להפריד לקבוצות שונות) את החוזקות והקשיים ,השתמשנו בטבלה.
באילו מקרים נוספים לדעתכם כדאי להשתמש בטבלה? לשם מה כדאי ליצור טבלה? באילו
מקרים בהם כדאי למיין? להשוות"?
יש לאפשר לתלמידים לשתף במחשבותיהם ואף לכתוב את רעיונותיהם על הלוח בתוך טבלה.

"שימוש בטבלה מאפשר לנו לסדר את החומר בצורה מסודרת ותמציתית ולזכור אותו טוב יותר.
נלמד להשתמש בטבלה כאשר נרצה למיין ,כפי שמיינו את החוזקות והקשיים .בטבלה נשתמש
גם כאשר נרצה ליצור השוואה ,לדוגמה ,השוואה בין החוזקות שלכם בבית ,בחוגים ,בבית הספר
ועם חברים .כל ילד יכתוב את שם החוזקה שלו ואז יסמן  Xבמקום שזה בא לידי ביטוי .כך תוכלו
להשוות היכן החוזקות שלכם באות יותר לידי ביטוי והיכן פחות .למשל ,ייתכן שיהיו לתלמיד
אחד חוזקות רבות עם חברים ,אך פחות חוזקות בבית הספר.
למורה :מטלה זו מאפשרת לתלמידים ולמורה להכיר חוזקות של התלמיד שייתכן ולא מכירים כמו
יכולת ציור ,גלישה וכו'.

חוזקה ( 1קריאה)

בבית הספר

בבית

X

X

עם חברים

חוזקה ( 2ציור)

בחוגים

X

חוזקה 3
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"האם ברור לכם מתי משתמשים בטבלה? חשבו על דוגמאות נוספות של שימוש בטבלה".
התלמידים יתחלקו לקבוצות של  5תלמידים בקבוצה ,כל קבוצה תבחר דמות שהם מעריצים:

"בחרו דמות שאתם מעריצים ,זו יכולה להיות דמות שאתם מכירים מהחיים האישיים שלכם,
מתכנית טלוויזיה או מכל מקום אחר .כתבו לגבי הדמות שבחרתם למה אתם מעריצים אותה? מהן
החוזקות של הדמות? האם לדעתכם ייתכן שיש לה גם קשיים? נסו לחשוב מהם הקשיים".
סיכום המפגש" :מי יכול לומר לי מה למדנו היום? מה היה לכם נעים? איזו פעילות אהבתם ואיזו
פחות?" לאפשר לילדים לשתף ולאחר מכן לסכם.
"למדנו היום מהי מודעות עצמית ,מה הכוונה במושג מודעות עצמית ולמה חשוב לנו להיות
מודעים .למדנו שכאשר אנחנו מודעים ,הכוונה היא שאנחנו יודעים מהן החוזקות שלנו (כלומר,
במה אנחנו טובים) ומהם הקשיים שלנו .בנוסף ,תרגלנו שימוש בטבלה כפי שלמדתם בשיעורי
שפה (אם למדו) .האם במפגש זה גיליתם נקודות חוזק נוספות שיש לכם? האם במפגש זה גיליתם
קשיים שלא חשבתם עליהם קודם?"
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למורה :למפגש זה יש להזמין תלמידים העונים על הקריטריונים הבאים:
-

במידה והתלמיד היה שקט במיוחד יחסית אל עצמו ,ולא השתתף במפגש.

-

תלמידים אשר נראה כי יפיקו תועלת מהסבר נוסף לגביי המושגים :חוזקות וקשיים.

-

תלמידים שגילו קושי לציין חוזקות ותחומי קושי אישיים.

-

תלמידים שנראה כי לא הפנימו את מיומנות השימוש בטבלה.

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כפי שהתקיים מפגש א.י.ל בכיתה ,היום נקיים מפגש א.י.ל
בקבוצה קטנה יותר .הכללים שקבענו במפגש הראשון של תכנית א.י.ל מתאימים גם למפגשים
שלנו בקבוצה הקטנה .מי זוכר מה היו הכללים?"
למורה :אם התלמידים מתקשים להיזכר בכללים שנקבעו ,יש לחזור על הכללים.

"במסגרת קבוצה קטנה יותר אפשר לשמוע כל אחד ואחת מכם ,ולפעמים יש תלמידים שחשים
במסגרת קטנה יותר בנוח לשתף בחוויות וברגשות ולהשתתף בשיחה ובפעילויות .היכן אתם
מעדיפים לשתף? בכיתה או כשאתם בקבוצה קטנה של תלמידים? מדוע?"

פעילות האבן/התמונה  -מאפשרת לתלמידים להיפתח בפני המורה והתלמידים,
להבין אילו תכונות חשובות לילד ולאילו פרטים הוא שם לב .מומלץ שגם המורה תבחר אבן/תמונה
ותסביר את בחירתה.
אופציה א':

"נצא עכשיו לסיבוב בחצר ,נסתובב בשקט ואני מבקשת מכל אחד מכם לבחור אבן שמוצאת חן
בעיניו ולהביא אותה איתכם" .יש לאפשר לתלמידים  5דקות כדי לבחור אבן.
אופציה ב':

"אפזר תמונות על השולחן ,כל אחד יבחר את התמונה אשר מתארת אותו בצורה הטובה ביותר ".
למורה :ניתן לפתוח קלפי תמונות או תמונות מגזרי עיתונים.

חוזרים לכיתה" .הביטו באבן/בתמונה ונסו להסביר לי מדוע בחרתם דווקא את האבן/התמונה
הזו? מה מיוחד בה? לאפשר לכל הילדים לשתף .במידה והייתם יכולים לבחור אבן אחרת/תמונה
אחרת ,באבן/בתמונה של מי מתלמידי הקבוצה הייתם בוחרים? מדוע?"
"כל אחד מאיתנו שונה ולכן כל אחד בחר אבן /תמונה אחרת .מכיוון שכולנו שונים ,לכל אחד יש
חוזקות מיוחדות משלו  -הדברים שהוא ממש טוב בהם .לצד החוזקות האלו יש לכל אחד גם
תחומים פחות חזקים ,תחומי קושי  -דברים שבהם הוא מתקשה .גם תחומי הקושי ,בדיוק כמו
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החוזקות ,שונים מאדם לאדם .תוכלו לספר לי מהן החוזקות שלכם? במה אתם ממש טובים? יש
לאפשר לתלמידים לשתף .לאחר שכל אחד הביע את דעתו ,נעשה סבב וכל אחד יגיד מהן החוזקות

של כל אחד מחברי הקבוצה".
יש להקפיד שכל תלמיד ותלמיד יאמר מהן החוזקות שלו.

דיון לאחר הפעילות" :איך הרגשתם כאשר אמרתם מהן החוזקות של מישהו אחר? איך הרגשתם
כאשר שאר החברים בקבוצה אמרו מהן החוזקות שלכם? האם הופתעתם ממה שאמרו על תחומי
החוזק שלכם? האם הייתם רוצים להחליף את החוזקות שלכם עם חבר? מדוע?
"החוזקות שלכם הם בעצם הכוח שלכם .בעזרת החוזקות שלכם תוכלו לעזור לעצמכם ולאחרים,
תוכלו להוביל את התחום שבו אתם טובים ,תוכלו להיות גאים בעצמכם ותוכלו להתמודד עם
התחומים שפחות חזקים אצלכם.
למפגש הבא ,חישבו באילו מקצועות לימודיים או תחומים הקשורים לבית הספר אתם חזקים
יותר? למשל ,האם אתם טובים יותר בהתמודדות עם שיעורי בית מאשר השתתפות בכיתה או
משתתפים יותר בכיתה אך פחות חזקים במבחנים ,חזקים יותר בחשבון מאשר בשפה ועוד.
"לסיכום ,שוחחנו היום על הנושא "מודעות עצמית" .תוכלו להסביר לי למה מתכוונים
כשאומרים "מודעות עצמית"? עד כמה אתם חושבים שאתם מודעים לחוזקות ולקשיים שלכם?
האם לדעתכם החברים שלכם מכירים את החוזקות שלכם?"
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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:
הצגת סרטון.
דיון בתחושות של עילאי ובהתנהגות חבריו לכיתה.
זיהוי החוזקות והקשיים של עילאי.
דף עבודה בנושא הסרטון.
סיכום המפגש.

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש תספרו לי איך אתם מרגישים היום?
נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא מודעות עצמית ,המפגש של היום הינו המשך למפגש הקודם
שהיה לנו בנושא זה.
זוכרים את המפגש הקודם? מי זוכר מהי מודעות עצמית? מאיזו שורש מורכבת המילה מודעות?
למה מתכוונים כשאומרים "מודעות עצמית"?
שוחחנו גם על החוזקות והחולשות שלנו ואירגנו את המידע בטבלה .מדוע אירגנו את המידע
בטבלה? מה הטבלה מאפשרת לנו? מהן החוזקות של הטבלה? מהן החולשות של הטבלה?
נסו להיזכר בחוזקות שכתבתם על עצמכם ,מהן החוזקות שלכם? ומהם הקשיים שהעלתם?
לאחר שנזכרנו מה עשינו במפגש הקודם ,אספר לכם מה נעשה במפגש הנוכחי".
"לפניכם סרט שנעשה על תלמידים שמתמקד בתלמיד אחד ושמו עילאי .תהיו קשובים לסרט
ובמהלכו חשבו על החוזקות והקשיים של עילאי".
http://bit.ly/1i9I8R4
בשלב הראשון ,הקרינו את הסרט עד לשלב בו נגמר המפגש ולפני שעילאי יוצא להפסקה (עד 1:20
בסרטון) ושאלו את התלמידים" :ממה חושש עילאי? איך הוא מרגיש לדעתכם? מה דעתכם על

התנהגותם של חבריו? איך אתם הייתם מגיבים?"
צפו בחלק השני של הסרט .דיון" :מה אומרים הילדים על עילאי? מה הם חושבים עליו? מה הוא
מרגיש בזמן זה? מה דעתכם על התנהגותם? איך אתם הייתם מתנהגים?"
מה ראינו בסרט? מהן החוזקות של עילאי? מהן הקשיים של עילאי? כיצד אתם מציעים לעילאי
להתמודד עם הקושי? האם הוא יכול להשתמש בחוזקות שלו כדי להתמודד עם הקשיים?"
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נספח מס'  :9דף עבודה על חוזקותיו וקשייו של עילאי ושל חבריו.
"כעת השיבו על דף העבודה המצורף".

"כעת נסכם את המפגש :ראינו היום סרטון על תלמיד שיש לו קושי אך יש לו גם נקודות חוזק,
כמו לכולנו...לכל אחד מאיתנו יש מוקדי קושי וגם מוקדי כוח שמאפשרים לנו להתמודד עם תחומי
הקושי".

למורה :חשוב לשים לב בשלב זה לתלמידים שמתקשים להביע את עצמם בכתב .שימי לב
האם יש תלמידים שהצליחו להביע את דעתם בעל פה בצורה טובה ,אך מתקשים להביע זאת בכתב.
ניתן לכתוב על הלוח התחלה של משפטים אשר יסייעו לתלמידים אלו ,למשל :ראיתי כי לעילאי
קשה ....עילאי מאוד טוב ב ......אני הייתי עוזר לעילאי בכך ש......

נספח מס'  :10כרטיסיות השלמת משפטים.
במידה ואין אפשרות להקרין את הסרט ניתן לבצע פעילות חלופית .התלמידים יתחלקו לזוגות שהם
בוחרים .בשלב הראשון ,כל זוג יקבל את נספח מס'  10ויגזור את הדף לכרטיסיות .בשלב השני ,יש
להפוך את הכרטיסיות ולערבב אותן כאשר הן הפוכות.

"כעת כל חבר בזוג ירים כרטיסיה אחת וישלים את המשפט המופיע על גבי
הכרטיסייה .לאחר מכן ,החבר השני ירים כרטיסיה נוספת וישלים את המשפט המופיע על גביה.
כך כל אחד בתורו ,עד שכל הכרטיסיות נהפכו והתלמידים השלימו את המשפטים הכתובים
עליהן .לאחר שתסיימו לדבר על כל הכרטיסיות ,כל זוג יבחר נציג והנציג יספר לכל הכיתה על
אחת מהכרטיסיות ,לפי בחירתו".
למורה :מעבר לחיזוק מודעות עצמית ,התרגיל יסייע לתלמידים להיחשף למגוון תחומי חוזק של
כלל התלמידים ויעודד יחסי קרבה ועזרה בין התלמידים בכיתה.

סיכום" :האם אתם זוכרים מה למדנו היום? אילו פעילויות עשינו היום? מה הכי אהבתם? האם
משהו שעשינו היה קשה? לאפשר לתלמידים לשתף.
"למדנו נושא שמאוד חשוב לנו בחיים ,גם בבי"ס וגם מחוץ לבית ספר .למדנו לשים לב לחוזקות
שלנו וגם לתחומי הקושי .חשוב מאוד להכיר את התחומים האלו כי ככל שאנחנו מכירים אותם,
אנחנו יודעים טוב יותר מתי אנחנו צריכים עזרה ומה יכול לעזור לנו .אנחנו יכולים לעזור לעצמנו
טוב יותר וגם לאחרים .להכיר את עצמנו זה תהליך חשוב שאנחנו מתפתחים בו עוד ועוד ,לאורך
כל החיים".
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למורה :במפגש קבוצתי זה ימשיכו אותם תלמידים שנבחרו למפגש הקבוצתי הקודם בנושא
מודעות עצמית .במידה ובמהלך המפגש השני הבחנת בתלמידים נוספים שזקוקים לתרגול
קבוצתי ,ניתן לצרפם למפגש הקבוצתי הנוכחי .חשוב להציע את ההצטרפות לקבוצה כהזדמנות
לתרגל מיומנות חשובה וליהנות ממפגש מצומצם .במידה והילד נרתע מכך ,יש לנסות לברר מהן
הסיבות לכך.

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם אתם זוכרים את הנושא עליו דיברנו במפגש הקודם של
א.י.ל? שוחחנו על מודעות עצמית .עזרו לי להיזכר במשפחת מילים של המילה מודעות ,מאיזו
מילה הגיעה המילה או לאיזו היא דומה? חשוב להגיע יחד למודע ,ידע ,יודע על עצמי .הזכירו לי
מה אתם יודעים על עצמכם? מהן החוזקות שלכם?
כל אחד יספר על חוויה של תחושת סיפוק או הצלחה מהשבוע האחרון שחווה בבית ,בבית הספר,
עם חבר ,חוג מורה או הורה".
עושים סבב ,ניתן לסייע לילדים למצוא נקודות חוזק (הגעתי בזמן ,התמודדתי עם החומר למבחן,
הכנתי לחבר הפתעה ליום הולדת וכו').

"במפגש הקודם שוחחנו על החוזקות שלכם ובמפגש הנוכחי נשוחח על הקשיים .לכל אדם יש
קשיים בתחומים שונים ובעוצמות שונות .חשוב לזכור שבכל תחום בו יש לנו קושי יש תמיד
אפשרות לתרגל ולהשתפר .מי רוצה לשתף בקושי שלו בתחום החברתי או בתחום הלימודי?
חשוב לדעת שכאשר חבר בקבוצה משתף אותנו בקושי שלו או בכל דבר אחר אנחנו צריכים לכבד
אותו ,כלומר להקשיב לו ,לא לצחוק או להפריע בזמן שהוא מדבר ולא לספר לאף אחד מחוץ
לקבוצה דברים שנאמרו על ידי ילדים אחרים במסגרת הקבוצה .כמובן שאם אתם רוצים לשתף
את ההורים שלכם או חברים שלכם בדברים שאתם חשבתם או אמרתם על עצמכם בקבוצה ,זה
אפשרי בהחלט".
יש לאפשר לכל תלמיד לשתף בקשיים שלו .לאחר השיתוף יש לדון בקבוצה בשאלות הבאות" :האם
אתם מבינים מהו הקושי? איך הייתם מציעים להתמודד עם הקושי? מה יכול לעזור כאן? האם
תוכלו לסייע בקושי אחד של השני? מהם הכלים שלדעתכם יכולים לסייע לכם להתמודד עם
הקושי? למי תפנו כדי לקבל עזרה?"
למורה :בשלב זה מומלץ לבצע את הפעילות שלא בוצעה בכיתה .אם הוקרן הסרט ניתן לדון בו
ולעבור לכרטיסיות

נספח מס'  .10לעומת זאת ,אם לא הוקרן הסרט אז מומלץ להקרין אותו

ולדון בו על פי הפרוטוקול הכיתתי.
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"לסיכום ,שוחחנו על החוזקות ועל הקשיים האישים של כל אחד מאתנו .חשבנו גם על דרכים
כיצד ניתן להתמודד עם קשיים אלו .האם הכרתם טוב יותר את החוזקות שלכם במהלך המפגש?
אילו חוזקות של חברכם גיליתם? האם תיעזרו בהם? אילו קשיים הבנתם שיש לכם? למי תפנו
כדי להיעזר ולהתמודד עם הקשיים שלכם? מה יכול לעזור לכם?"
ניתן לסכם את המפגש בטבלה מסכמת:
קושי

הגורם לקושי

מה יכול לסייע
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