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למידה מבוססת קשר
בהנחית ליאת דותן

פסיכולוגית חינוכית מדריכה

מומחית תחום בעיות התנהגות



למידה מבוססת קשר

חשיבות הקשר הרגשי ללמידה

, ארגז כלים ליצירת קשר בטוח ומשמעותי עם הילדים

: שיאפשרו לכם

 להבין מה עובר על הילדים

 לעזור להם להרגיש יותר טוב

להיות יותר פנויים ללמידה

  להתמודד עם המצב באמצעות חמלה וחמלה עצמית





האתגר

" לא רוצים להיות קובייה

על המסך  "

לא רואים אותנו"מרגישים ש"

  רמת הלחץ והתסכול עולה

  סימפטומים פיסיים ורגשיים של

מצוקה



חשיבות הקשר הרגשי

SELלמידה רגשית חברתית

בריאות  , מתאם להצלחה לימודית

נפשית ומיעוט בעיות התנהגות

תנאי בסיסי לקיום ולהישרדות



משמעותו של קשר בטוח

דמות משמעותית מהווה בסיס  

בטוח לילד על מנת שיוכל לצאת  

.לעולם ולהתנסות בחקירה

בזמן מצוקה הדמות 

המשמעותית מהווה חוף 

מבטחים אליו הילד יכול לחזור 

ארגון  , נחמה, ומענה של הגנה

.וויסות הרגשות





עוצרים להתבוננות עצמית

?  איך אני מרגיש

?ומה יעזור לי להרגיש יותר טוב



החזקה ותמיכהמיכליבנית 

,  בשביל שתוכלו להיות פנויים לתמוך בתלמידים

:חשוב שגם לכם יהיו מקורות תמיכה

יצירת חדר מורים וירטואלי

שיתוף ברעיונות וכלים

וינטלאציה

שיחות אישיות קבועות

תמיכה רגשית

 משמעותיצירת

להיעזר באנשי הטיפול כשיש צורך  .



שיחה אישית  -ביסוס קשר בטוח 

לשאול ולהקשיב

 לתת מקום לרגשות–זיהוי ושיקוף רגשות

נרמול רגשות

תוקף לרגשות

להביע את הרגשות במילים ולא בהתנהגות

  לחזק תחושת ערך עצמי ומסוגלות

לתת תקווה

 אתה לא לבד"להעביר את המסר"!



קבוצות קטנות  

לעזור לילד לבסס את מקומו בקבוצה קטנה

  להבליט נקודות חוזק

לתת תפקידים משמעותיים

לעודד פעילות לימודית בקבוצות קטנות



קידום אקלים פרו חברתי

 אפשר ללמוד וללמד את זה–לקדם עזרה הדדית!

 במידת האפשרהויראטולילעודד לצאת מהמרחב

 ענק וגמד, מילה טובה, גולה לסגולה-פעילויות חברתיות ומשמעותיות

!ככל שיש יותר פרו חברתיות יש פחות התנהגויות אנטי חברתיות



איתור וזיהוי ילדים במצוקה



קשר עם ההורים



(Neff)חמלה וחמלה עצמית 

קבלה ואהדה עצמית ללא שיפוטיות וביקורת.

או לטעות, ויכולים להיכשל, להרגיש שכולנו אנושיים  .

או הזדהות יתרהמנעותהיכולת שלנו לשים לב במקום -קשיבות.



כולנו זקוקים לחסד 
נתן זך

,לחסדזקוקיםכולנו
.למגעזקוקיםכולנו

,בכסףלאחוםלרכוש
.מגעמתוךלרכוש

לקחתלרצותבלילתת
.הרגלמתוךולא

,שזורחתשמשכמו
.נופלאשרצלכמו

מקוםלךואראהבואי
.לנשוםאפשרעודשבו

לתתרוציםכולנו
.איךיודעיםמעטיםרק

כעתללמודצריך
,מחייךלאשהאושר

פעםאישניתןשמה
.לעולםילקחלא

,טעםזהלכלשיש
...תםכשהטעםגם

מקוםלךואראהבואי
.יוםאורמאירעודשבו

,לאהוברוציםכולנו
.לשמוחרוציםכולנו

,טובלנושיהיהכדי
.כחלנושיהיה



?  שאלות

!תודה על ההקשבה


