
 

 

 האתגר! –ת הכלה והשתלבו

  כלים לחדרי מוריםארגז 

 

 

הכלה של כל התלמידים במערכת החינוך והשתלבות בה הן ערך ראשון במעלה. חברה המכילה את 

אחד ניחן כל פרטיה מעמיקה את התובנה של גיוון ושל העושר הטמון בו. כל אדם שונה מרעהו, כל 

ביכולות ולו צרכים, משאלות ומאוויים. כל פרט בחברה יכול לתרום את חלקו ליצירת תמונה שלמה 

 .של חברה, ומכל אחד אפשר ללמוד

הוא שינוי תפיסתי וככזה הוא מעלה חששות רבים בקרב אנשי לצד זה חוק ההכלה וההשתלבות 

 חינוך, הורים ותלמידים. 

תוך רגשיים ומערכתיים  -קוגניטיביים בהיבטים ערכיים, חברתיים,  מתמקדותהמוצעות הרצאות ה

 .זה הנדרש כדי לצלוח אתגרשינוי תפיסתי 

 

 מורים -ויחסי הורים גנית כלים לניהול כיתה הטרו: 1הרצאה

בעל יכולת ראיה רחבה הרואה ישורים ניהוליים ורגשיים בעל כהוא מורה  המורה הפרואקטיבי

 הרצאה זו תתמקד בחשיבות היבטים ניהוליים .כאתגר לאומי תלבותר ההכלה וההשגמשמעות באת

היכולת לפתרון פיתוח חה והתבוננות על חסמי ההצלעדים, הכוללים: קביעת מטרות ויוארגוניים 

כיתה הנמצא בחינוכי -הצוות הטיפוליו עם ההוריםם תקינים פיתוח היצירתיות, ניהול יחסיובעיות 

 בפני עצמו.הכיתה כארגון היכולת לראות את ו ומחוצה לה

מנהלים את כיצד כיצד מפתחים עמידה מול לחצי המערכת וההורים?  הרצאה תעסוק בשאלות:

חדר המורים מהווה כיצד ? "הווצאפ"ן הרשתות החברתיות ועידב התקשורת עם ההורים והתלמידים

לפתח חוסן והכלה  למורהדי לאפשר מהם הפעולות והתפיסות הנדרשות כתמיכה והכלה למורה? 

 ?תרגשי

 

 

 

 



 

 

צוב התנהגות בכיתה עי: ויסות רגשות ו2הרצאה

 ההטרוגנית

, בדחיית הקשבהקושי באנו חווים בה קשב"  ה"איןתרבות וגנית אנו פוגשים את בכיתה ההטר

. ב האחריםוגם בקר בקרב הילדים בעלי הצרכים המיוחדים סיפוקים, גבולות וסף תסכול נמוך

  , התנהגותלמידהי ישאים לידי ביטוי בקבשפיעים על האקלים הכיתתי ואלה מסימפטומים 

 )של המורה והתלמיד( והתמודדות עם מצבי לחץ ותסכול.

המקדמים  וב התנהגותוכלים לעיצ למורה ולתלמיד בהרצאה זו ניתן דגש על הקניית כלים רגשיים

 , הכלה והשתלבות., הקשבהבכיתה ידהלמ, חוסן רגשי )של המורה(

מה הם הקשיים הרגשיים איתם אנו מתמודדים בעידן הזה? מהם  בהרצאה זו נעסוק בשאלות:

חקר המוח יש ל ? מהתיהים ויסות רגשות והעצמת האמפעקרונות התקשורת הרגשית המאפשר

  וב התנהגות בכיתה? כיצד מייצרים אקלים כיתה הטרוגנית מקדמת למידה?ו בעיצלסייע לנ

 וגנית יכופדגוגיה של הלמידה וההוראה בכיתה ההטר: פס3הרצאה

-הרצאה זו תתמקד בהיבטים פסיכוהעולם הרגשי ללמידה. מחקרים מראים בבירור כי יש קשר בין 

שפה רגשית פיעים על דרכי ההוראה. בהרצאה ינתן דגש בפיתוח למידה המשקדמים פיסיולוגיים המ

 .של הלמידה ויעיל ובתכנון נכון מקדמת

וסקרנות?  מהם מרכיבי הלמידה המאפשרים עוררות רגשית חיובית: בהרצאה זו נעסוק בשאלות

טים ן ההיבשר בית המקדמת אמפתיה וכיצד זה משפיע על הלמידה? מה הקמהי השפה הרגשי

 י מקדם למידה? מקדמת אקלים כיתתהעצמה  החברתיים בכיתה ללמידה? כיצד

  טרוגניתוהתנהגות בכיתה ההריכוז , התמודדות עם הפרעות קשב: 4הרצאה

הפרעות קשב וריכוז ובעיות התנהגות הפכו להיות חלק מהסממנים התרבותיים של החברה 

 הןניות של התלמידים וגבגלל ההטרו הןומאתגרת טרוגנית "עשירה" בהסחות המערבית. הכיתה הה

ושי לדחות סיפוקים, לשאת תסכולים, בק המאופיינת בגלל היותה חלק מהתרבות המערבית

ם שהפכו לצורך של ממש בקרב ילדים ובני יאין סופי גירוייםבמוצפת התרבות  תובענותאיפולסיביות ו

 נוער.

ריכוז ובעיות , הפרעות קשב מייצריםי התרבות הרגשיים ההרצאה זו תתמקד בהבנה של מאפיינ

, אימון קוגניטיבי התנהגותי ומיינדפולנס עיצוב ההתנהגותמעולם כלים לאנשי חינוך התנהגות ותקנה 

  .נהגותהתהקשב והמאפשר ויסות ליצירת אקלים כיתתי ה

ריכוז וויסות התנהגות? מי , שר של קשבאתגרי התקופה בהקמהם  בהרצאה זו נעסוק בשאלות:

מייצר את הפרעות הקשב והריכוז ומה הקשר שלהם להפרעות התנהגות? כיצד נייצר אקלים ומה 

למיד? הגות של התמקדם ויסות התנהגות? מה מידת השפעתו של המורה על יכולות הקשב וההתנ

 מקדמת קשב והתנהגות רצויה? ותית כיצד למידה משמע

 מרצה

מרצה  (CBT) בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותיתעוסק  . בעל תואר שלישי בחינוך ד"ר שחר צדוק

 אנשי חינוך.באוניברסיטת בר אילן ומפתח השתלמויות לפיתוח מקצועי של 

בלמידה מרחוק קורסים  –"נתיבי ידע" , ומפתח , במרכזי פסגהדרי מוריםיון רב בהרצאות בחבעל ניס

 ועוד.  באינטרנטועי לפיתוח מקצ

  ניתן לקבל המלצות בהתאם לדרישה.
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