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המורה מבטא רוח דמוקרטית בכיתתו ומאפשר לתלמידים לקבל החלטות לבחור  : אחריות ובחירה1.
. ס ובקהילה"בביה, שיעורים ופעילויות להיות אוטונומיים ואחראיים לפעילויות בכיתה

. הקשבה פעילה ואמפטיה, שאילת שאלות, המורה מקיים דיונים כיצד לנהל דיאלוג פורה: דיונים בכיתה. 2

המורה מטיל משימות הדרושות לחשוב על עבודה שעשו ולנסות להעריך אותה  : רפלקציה והערכה עצמית. 3
.על פי אמות מוגדרות ומגוונות, בעצמם

התנסות  , מודלינג, הצגת מטרות השיעור: המורה מפעיל מעגל למידה הכולל: SELמבנה שיעור תומך . 4
.ושוזר בכל, הסקת מסקנות ורפלקציה על התהליך ועל תוצאותיו, אישית וקבוצתית

:  המטרות הבסיסיות של הלמידה הרגשית והחברתית
.המעודדות מעורבות ויצירת קשרים חיוביים בבית הספר, תומכות ומשתפות, לקדם סביבות למידה חיוביות. א

לטפח אצל כלל השותפים לתהליך החינוכי את התפתחותם של חמשת האשכולות של מיומנויות ויכולת . ב
CASEL,2020).)רגשית והתנהגותית הקשורות זו בזו , קוגנטיביתליבה 
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