
פיתוח מלאכת הלמידה
כלים חשיבתיים ורפלקטיביים

כשהלימודי, הרגשי 
החברתי נפגשים

בבית הספר נפגשים היבטים שונים בחייו 
של הילד – הלימודי, הרגשי והחברתי – 
ביניהן.  הדדיות  השפעות  ומתקיימות 
יש קשר ישיר בין הישגיו הלימודיים של 
יכולותיו  החברתיים,  כישוריו  לבין  הילד 
קידום  העצמית.  תפיסתו  הרגשיות 
יכול  האלה  ההיבטים  כל  של  משותף 
בבית  התלמיד  תפקוד  על  להשפיע 

הספר ואף מחוצה לו. 

ארגז כלי חשיבה
מטרת המוצר היא להעניק ללומד כלים 
לו  שיאפשרו  ורפלקטיביים  חשיבתיים 
הלמידה  תהליכי  את  יותר  טוב  להכיר 
לו, כך שיוכל להפעיל אותם  המתאימים 
מציע  המוצר  המתאימים.  בהקשרים 
מערך הוראה ייחודי שתומך בפיתוח זהות 
אישית של התלמיד ומוביל למיצוי יכולותיו 

החברתיות הרגשיות והאקדמיות.

גירוי, עידוד, מוטיבציה 
וכל מה שביניהם

מערך הלמידה שזור בכל חיי בית הספר 
תחומי  בכל  המורים  פועלים  פיו  ועל 
ההוראה. תהליך הלמידה מתחיל בגירוי 
לשימוש  עידוד  עניין,  ויצירת  לסקרנות 
בטוח  מרחב  מתן  שונים,  חשיבה  בכלי 
הלמידה  על  ורפלקציה  דעה  להבעת 
מעודדים  אלה  תנאים  האישית. 
וחתירה  מעמיקה  ללמידה  מוטיבציה 

להצלחה.

למידה תפורה
המוצר מתכתב עם מגמות חינוך עתידיות 
של למידה פרסונלית, המאפשרת ללומד 
הלמידה  מאפייני  את  ולקדם  לבחור 
האישיים  החשיבה  לתהליכי  המתאימים 
אקטיבי  למנחה  הופך  המורה  שלו. 
את  להכשיר  הפועל  הלמידה,  בתהליך 
לפיתוח  שנדרש  האוטונומי  הלומד 

מיומנויות ולרכישת ידע בקצב מואץ.

למה?
      הכרת הלומד את עצמו ואת

      תהליכי למידה המתאימים לו 
מה?

הוראה ולמידה תוך שימוש 
במערך כלים קוגנטיביים 

רפלקטיביים

איך?
 מערך הוראה התומך בהתפתחות

זהות אישית של התלמיד 

44



הכרת העצמי 
כלומד | בן צבי

בן צבי | בי"ס יסודי | נס ציונה 

להתניע את הלמידה הפנימית
מערך הלמידה בכל המקצועות מכוון להעניק ללומד כלים שיספקו לו תמיכה, 
שיתפנה  מנת  על  ומוכל  מוגן  להרגיש  לו  ויאפשרו  אישית,  ומסוגלות  הגנה 
פיתוח  בצד  גבוה,  מסדר  לחשיבה  כלים  מקנה  המוצר  הלמידה.  למלאכת 
המודעות להתאמת השימוש בכלי חשיבה מתאימים לאתגרים וליכולות של כל 

לומד.

מטרת המוצר לפתח בקרב הלומד יכולות אישיות, להתניע מוטיבציה פנימית 
מסוגלות  ולפתח  סקרנות  לעורר  חיצוני,  בלחץ  או  בתגמול  מותנית  שאינה 
לימודית. המטרה מושגת באמצעות מתודולוגיית הוראה המבוססת על ארבעה 
כלים למעורבות פעילה של התלמיד  ופיתוח  עקרונות: אתגור החשיבה, מתן 
בתהליך הלמידה, יצירת מרחב מוגן המעודד מסוגלות, ורפלקציה עצמית ביחס 

לחומר הנלמד.

בניית פיגומים לתהליך הלמידה
יכולות  גלגל  כמו:  רפלקטיביים  קוגניטיביים  בכלים  שימוש  נעשה  במודל 
משובים  דרך  העצמה  מחשבתי,  ולתכנון  לארגון  חשיבה  מפת  חוזקות,  לזיהוי 
חיוביים, קידום יצירתיות, חשיבה מרחבית, סדר וארגון החשיבה. מערכי הכלים 
האלה משמשים כפיגומים בתהליך הלמידה ומאפשרים ללומד למידה עצמית 

המותאמת לו.

3 סיבות לבחירת המוצר
התאמת תהליך הלמידה ללומד ורכישת כלים תומכים	 

פיתוח מוטיבציה אוטונומית ללמידה ופיתוח תחושת מסוגלות לימודית 	 

פיתוח אחריות אישית, התמדה ועמידה במשימות	 

orly672@walla.co.il מנהלת אורלי אדרי 
 יחידת היישום המערכתי, אגף מו"פ ניסויים ויזמות

isum-mop@education.gov.il
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