קול קורא!
מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
היזמה למחקר יישומי בחינוך

למידה חברתית-רגשית ( – )SELאתגרים בהטמעה במערכת החינוך
בשנים האחרונות הולך וגובר העניין בלמידה ובמיומנויות חברתיות-רגשיות .עניין זה נובע במידה רבה מעדויות מצטברות
לכך שיכולות חברתיות-רגשיות תורמות לתלמידים ולהצלחתם בבית הספר ובעתיד  -גם במקומות עבודה ,במערכות יחסים
וכאזרחים בחברה .השפעות חיוביות אלה הביאו לפיתוח תוכניות שונות להוראה של המיומנויות ,והמחקר מצביע על כך
שכאשר הן מיושמות באופן אפקטיבי הן מובילות לשיפור מדיד בתחומי חיים רבים של ילדים.
בעקבות פניית משרד החינוך הקימה היזמה למחקר יישומי בחינוך ועדת מומחים מתנדבים בנושא של הטמעת למידה
חברתית-רגשית במערכת החינוך .הוועדה ,בראשותו של פרופ׳ רמי בנבנישתי ,מובילה תהליך למידה מקיף בנושא זה
במטרה לגבש מסקנות והמלצות על סמך ידע עדכני בנושא .המסמך המסכם של הוועדה צפוי להתפרסם באביב .2020
שיתוף הפעולה שנרקם בין מכון מופ״ת ליזמה למחקר יישומי בחינוך נמשך ובא לידי ביטוי גם בנושא זה :אנו מזמינים
אתכם ,חוקרים ,אנשי חינוך ,מכשירי מורים ומחנכים ,לתרום מפרי מחשבתכם ומעשיכם בנושא מאתגר זה ,ולקיים מעל
בימת הדיון של ביטאון מכון מופ״ת שיח פורה שישמש את חברי ועדת המומחים בגיבוש מסקנותיה.

נושאים אפשריים להתייחסות:
•כיצד ניתן לתמוך ביכולתם של מורים לקדם למידה חברתית-רגשית?
•מה הן המיומנויות שיש לטפח בקרב מורים וכיצד ניתן לעשות זאת בתהליכי הכשרה ובפיתוח מקצועי?
•באיזה שלב משלבי הנתיבה המקצועית נכון להתמקד בנושאים אלה (הכשרה ,קליטה ,למידה מקצועית)?
•איזו סביבת עבודה בית-ספרית תתמוך ביכולתם של מורים לקדם ?SEL
•אילו ביטויים ללמידה חברתית-רגשית קיימים בתוכניות הלימודים במכללות להכשרת מורים ובפיתוח המקצועי? מה
ראוי להוסיף להם?
•איך מודדים ומעריכים מיומנויות רגשיות חברתיות?
•מה הן המיומנויות העיקריות שיש לטפח בקרב תלמידים ואיך צריך ללמדן בבית הספר  -כתוכנית נפרדת או כחלק
ממקצועות הלימוד?
•איך יוצרים אקלים בית-ספרי שיתרום לטיפוח ולהטמעה של כישורים רגשיים-חברתיים?
•מה תפקידם של מנהלים ושל שאר אנשי הצוות החינוכי בתהליך זה?
•איך משתפים הורים בהטמעת למידה חברתית-רגשית?
•מהו מקומו של החינוך הבלתי פורמלי בלמידה חברתית-רגשית?
•מה הם היתרונות והחסרונות של מדיניות מוכתבת מ״למעלה״ לעומת יוזמות בית-ספריות?
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