נושא מס' 2

הצלחה
ומכוונות עצמית

תקציר נושא :נושא זה עוסק בהצלחה ומכוונות עצמית .התלמידים יבדקו מהי הצלחה בעיניהם ,כולל בהקשר של
התאקלמות טובה בכיתה ז' ובחט"ב ,וידונו בכישורים הנדרשים על מנת להצליח .בהמשך ,ילמדו התלמידים איך
להציב מטרות אישיות ,כיצד לנקוט עמדה של לקיחת אחריות על המטרות שהציבו לעצמם וכיצד לבצע תהליך בקרה
על השגת המטרות.
נוכחים :ילדי הכיתה
משך נושא 4 :מפגשים.
מטרות:
 .1דיון בנושא הצלחה והתאקלמות מוצלחת בכיתה ז'.
 .2למידת תהליך הצבת מטרות.
 .3הבנה מהי מכוונות עצמית.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
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מבנה המפגש
 תזכורת לנושא הקודם.
 הצגת סרטונים ודיון בהצלחה המוצגת בהם.
 דיון כיתתי  -מהי הצלחה בהתאקלמות בכיתה ז' ובביה"ס.

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש אבקש מכל אחד מכם לחשוב על מילה שמתארת איך
נכנסתם היום למפגש .מי רוצה לשתף?" לאפשר שיתוף במשך כ 5-דקות.
במפגש הקודם דיברנו על משולש א.י.ל ועל המשמעות של כל קודקוד .מישהו רוצה להזכיר לנו
את הקשר בין הקודקודים?" לאפשר שיתוף קצר.
במפגשים הקודמים הסברתי שבמפגשים אלו נלמד לשפר את הלמידה ונלמד שיטות לשיפור
התפקוד בכל אחד מהתחומים המיוצגים ע"י הקודקודים במשולש א.י.ל ,וזאת במטרה לסייע לכם
להצליח טוב יותר בהתאקלמות לכיתה ז' ולחט"ב .לפני שנדבר על מהי עבורכם הצלחה
בהתאקלמות ,ננסה להבין מהי בכלל הצלחה וכיצד אפשר להשיג אותה".
למורה :החלק הבא כולל  2סרטונים הקשורים בהצלחה ודיון עליהם .ניתן להראות את
שניהם וניתן לבחור אחד מהם לפי ראות עינייך וההיכרות עם כיתתך .לפני כל סרטון יש להציג את
השאלות הקשורות אליו (כתיבה על הלוח/הקרנה/שכפול דפי עבודה) .בנוסף ,מאחר והסרטונים
ללא תרגום לעברית ,יש לתת רקע מקדים לתלמידים (מפורט בהמשך) ,שייקל על צפייתם.

"אני אכתוב כעת על הלוח שאלות הקשורות לסרטון שמיד אראה לכם .לאחר מכן אתן לכם רקע
לסרטון ,ואז נצפה בו ונענה על השאלות".
סרטון א'
שאלות לדיון:

" .1במה הצליח דניאל קיש?
 .2מה הוא עשה על מנת להצליח?
 .3אילו תכונות וכישורים אתם חושבים שסייעו לדניאל להצליח?"

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
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למורה :בהתייחס לשאלה  ,3כדאי להציף בדיון התייחסות להעזה ,נחישות ,התמדה
ותקווה ,מתוך הבנה של יכולת פיצוי ושינוי של המוח ושל האדם להתמודד עם קשיים ומכשולים,
גמישות חשיבתית.
רקע  -הסיפור על דניאל קיש

"דניאל קיש נולד כילד רגיל למשפחה בארה"ב .סביב גיל שנה ושלושה חודשים התגלה לו סרטן
בעיניים ולכן עבר ניתוח בעיניים שלאחריו נרפא מהסרטן אבל נהיה עיוור .אמא שלו החליטה
שלמרות שדניאל עיוור היא רוצה שהוא יחיה חיים רגילים כמו כל הילדים .היא היתה נותנת לו
להסתובב בחצר ,לעלות על עצים ,לרוץ ולשחק למרות שהוא עיוור .דניאל נפל הרבה והיא כמובן
השגיחה שהוא לא מסכן את עצמו יותר מידי.
כשהוא היה בן שנתיים וחצי בערך היא שמה לב שכאשר הוא הולך ומשחק הוא מוציא קולות,
מעין קליקים שהוא עושה עם הלשון .למרות שהקולות היו מוזרים היא לא ביקשה שיפסיק .ואז
היא שמה לב שבזכות הקולות האילו שהוא מוציא הוא לא נתקל בדברים שהוא לא רואה.
כשדניאל גדל ובדקו אותו ב( MRI-מכונה שמצלמת את המוח) ,ראו שלמרות שהוא עיוור איזור
הראייה שלו במוח המשיך להתפתח .מה שקרה זה שדניאל הצליח לפתח את אזור הראייה במוח
בזכות הקולות .כמו דולפינים שמוצאים את דרכם במעמקי הים איפה שחשוך וכמו שעטלפים
יכולים לעוף בלי להיתקל בדברים בזכות הקולות שהם מוציאים ,כך גם אצל דניאל.
דניאל אומר שהוא לא עיוור ,הוא רואה בעזרת הקולות שהוא מוציא .הוא פיתח לעצמו יכולת
"שמיעה" יוצאת דופן שמזכירה את הסונאר של העטלפים .על ידי הקשה בלשונו ,הפניית הראש
לצדדים והקשבה להדים שמוחזרים מעצמים ,דניאל יכול לדעת אם הדרך פנויה ולהימנע
מהתנגשות באנשים ומהיתקלויות בחפצים .היום הוא מלמד ילדים עיוורים אחרים איך
להשתמש בקול שלהם ובחוש השמיעה כדי 'לראות'".

הסרטון המלא:
 https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4oדניאל קיש ,איש העטלף.

למורה :אורכו של הסרטון  3:41דקות והוא ללא תרגום .מומלץ להראות עד דקה  ,2:09אולם אם
התלמידים מתקשים להבין ,אפשר להראות עד  0:56ואז שוב מ 1:33-עד .2:09
לצפיה לפי המקטעים המומלצים:
 - http://bit.ly/2bBewrVקישור לסרטון חתוך עד 2:09
 - http://bit.ly/2cdUuIOקישור לסרטון חתוך עד 0:56
 - http://bit.ly/2bFyOksקישור לסרטון חתוך מ1:33-2:09 -

"כעת השיבו על השאלות במחברת/קלסר א.י.ל".
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דיון בכיתה.
סרטון ב'
שאלות לדיון:

" .1מהי לדעתכם ההצלחה שמוצגת בסרטון?
 .2אילו כישורים ויכולות אפשרו למנהיג לבצע את המשימה?
 .3מה לדעתכם עזר לו לא להתייאש?
 .4מה המסר של הסרטון?"
רקע

"קבוצת פוטבול נפגשת לאימון לקראת משחק ליגה .אחד השחקנים שואל את המאמן עד כמה
הקבוצה נגדה ישחקו טובה .מנהיג הקבוצה עונה במקום המאמן שהקבוצה הנגדית טובה מהם.
המאמן באותו רגע מחליט לעשות תרגיל עם מנהיג הקבוצה .המאמן מבקש שהוא יסחוב על גבו
את חברו לקבוצה בהליכה על ( 4בלי שברכיו יגעו ברצפה) ויתקדם על מגרש הפוטבול".
למורה :אפשר לבקש מ 2-מתנדבים שידגימו למה הכוונה לפני הקרנת הסרטון ,ולאחר מכן לשאול
את התלמידים מה המרחק שהם היו יכולים לזחול כך.

"מנהיג הקבוצה סבור שיוכל לעבור  30יארד (כשליש מגרש ,כ 27-מטרים) והמאמן אומר
שהמטרה היא שיגיע ל 50-יארד (חצי מגרש ,כ 46-מטרים) .המנהיג אומר שהוא יכול להגיע
לאמצע המגרש בכזו זחילה אך בלי מישהו על גבו .המאמן מניח כיסוי על עיניו של מנהיג הקבוצה
כדי שלא ידע כמה הוא מתקדם בתרגיל".

https://www.youtube.com/watch?v=-sUKoKQlEC4

the death crawl scene from

""facing the giants

"כעת השיבו על השאלות במחברת/קלסר א.י.ל".
דיון בכיתה.
למורה :חשוב להציף בדיון התייחסות לכך שמנהיג הקבוצה הצליח במשימה מעבר למטרה
שהוא והמאמן הציבו ,ולהתייחס גם לכך שהוא הצליח יותר בזכות העידוד של המאמן לא לוותר
ובזכות העובדה שהמנהיג לא היה יכול לראות שהשיג את המטרה ולכן המשיך להתקדם.
בהתייחסות למסר יש להדגיש את החשיבות של התמדה למרות קשיים ומהמורות בדרך ,כמו גם
החשיבות של המשך התקדמות גם לאחר השגת מטרות .חשוב להתייחס לכך שאפשר להציב כל
הזמן מטרות חדשות וכך להמשיך לשפר ,להתקדם ולהתפתח.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
58

"עכשיו אחלק אתכם לעבודה בקבוצות .כל קבוצה תחשוב יחד ותכתוב רשימה של מה תיחשב
התאקלמות מוצלחת בעיני חבריה .חשוב שהרשימה תבטא את דיעותיהם של כל חברי הקבוצה.
תחשבו מה תהיה בעיניכם הצלחה בהתאקלמות בכיתה ז' ובביה"ס".
למורה :לחלק את הכיתה לקבוצות של  5-4תלמידים בקבוצה .לאחר כ 10-דקות דיון
לאפשר שיתוף כיתתי קצר ,שבו המוקד יהיה התייחסות למשותף לעומת הייחודי ושימת דגש על
הלגיטימציה של שניהם ועל כך שתפיסת הצלחה יכולה להיות דומה בין אנשים אך גם שונה .יש
לכתוב על הלוח את הנקודות שמעלים התלמידים ולשמור למפגש הבא.
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 הסבר על הצבת מטרות ומטרות ביניים.
 מילוי טבלת מטרות אישית לפי תחומי משולש א.י.ל.
 דיון כיתתי.

"במפגש הקודם התחלנו לדבר על הצלחה ושיתפתם אחד את השני במה תהיה מבחינתכם
התאקלמות מוצלחת בכיתה ז' ובביה"ס .מישהו יכול להזכיר לנו מהם הדברים שעלו?"
למורה :יש לרשום על הלוח את התכנים שעלו בדיון הכיתתי במפגש הקודם.

"כדי שכל אחד מכם יגיע להתאקלמות המוצלחת בעיניו ,חשוב שנלמד לתרגם זאת למטרה ויעדי
ביניים .לפעמים מטרה אחת יכולה להיראות גדולה מדי ובלתי ניתנת להשגה .אבל אם מחלקים
אותה לשלבים קטנים ,קל לנו יותר לדעת מה צריך לעשות ואיך כדאי להשיג את המטרה הגדולה.
למשל ,אם המטרה הגדולה שלי היא להיות מקובל חברתית בכיתה ,אז יעדי הביניים יכולים
להיות  -לרכוש  2חברים חדשים ב 3-החודשים הקרובים ,לארגן מסיבה עוד חודש ולהתקבל
לנבחרת הכדורסל .עוד דוגמה  -אם המטרה היא להיות תלמיד טוב ,אז יעדי הביניים יכולים
להיות שיפור הציון שלי ב 3-מקצועות מ 60-ל 70-תוך חודשיים ושיפור נוסף ל 80-במחצית
השניה ,להכין שיעורי בית במקצועות אלו ולצפות פחות בטלוויזיה כל יום.
כעת כל תלמיד ימלא בטבלה שאני מחלקת מטרות לפי התחומים של משולש א.י.ל :בתחום
החברתי (יחסים בינאישיים) ,בתחום הלימודי ובתחום מצב הרוח .הכוונה בתחום החברתי זה
מטרות שקשורות במשפחה ,בחברים .בתחום הלימודי המטרות קשורות ללימודים (לא בהכרח
לציונים אלא גם להרגלי הלמידה) .בתחום מצב הרוח המטרות קשורות לרגשות".
למורה:


לאחר חלוקת הטבלה יש לעבור עם התלמידים על הדוגמאות שמופיעות בטבלה ולוודא את
הבנתם.



לאחר שהתלמידים מילאו את הטבלה ,יש לאפשר להם לשתף במטרות שמילאו ולשוחח
איתם על כך .חשוב לבדוק האם התלמידים מצליחים להציב מטרות.
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מטרות בתחום היחסים
הבין האישיים

האם אני
מסוגל להשיג
את המטרה

לדוגמה :להשלים עם
חבר

כן

טבלת המטרות שלי
כמה זמן
כמה אני צריך
יקח לי
להתאמץ
להשיג את
מ 1-10
המטרה

יום

3

שני דברים שאני צריך
לעשות כדי להשיג את
המטרה

לפנות אליו ולבקש סליחה.
לבקש ממנו להשלים איתי.

מטרות בתחום הלימודי

לדוגמה :לשפר את
הקריאה שלי

כן

חודש-
חודשיים

7

לקרוא כל ערב  15דקות
בספר.
להקריא למבוגר שלושה
סיפורים בשבוע.

מטרות בתחום מצב הרוח
לדוגמה :לשפר את
היכולת שלי להירגע אחרי
ריב

כן

 3חודשים

6

ללמוד לעשות נשימות אחרי
ריב.
ללמוד לשוחח עם אמא אחרי
ריב ,כדי שתרגיע אותי.
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מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 התייחסות למושג "מכוונות עצמית".
 דיון במשל.
 הסבר על "מכוונות עצמית".
 דיון באימרה.

"במפגש הקודם מילאתם טבלה ובה רשמתם מטרות בתחומים שמייצגים את הקודקודים של
משולש א.י.ל  -למידה ,יחסים בין אישיים ומצב רוח .היום נתחיל לדבר על איך ניתן להשיג
מטרות בתחום הלימודי ,ולשם כך נעבוד על מכוונות עצמית.
לפני שנדון במכוונות עצמית ,נסו אתם לחשוב למה הכוונה .מה המילה 'מכוונות' מזכירה לכם?
אילו מילים שדומות ל'מכוונות' אתם מכירים?"
למורה :לאפשר לתלמידים לשתף .מילים שעשויות להיות קשורות  -כיוון ,כוונה,
התכווננות.

"עכשיו אציג בפניכם משל ונדון בו יחד".
למורה :יש להקרין את המשל והשאלות הבאות על הלוח או לצלם עותק לכל תלמיד .חשוב
לכוון את הדיון שבא לאחר הצגת המשל להבנה שמדובר בתהליך שעל הפרט לעבור בעצמו ,שעליו
לקחת אחריות עצמית על התהליך ועל השגת המטרה .אם אתה מכוון את עצמך למטרה מסויימת,
אתה אחראי על מטרה זו.
משל

שאלות לדיון בעל פה:

" .1מה היתה מטרת הפרפר?
 .2מה התהליך שהיה עליו לעבור על מנת להשיג את המטרה?
 .3מדוע לא השיג אותה?"
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מדוע מת הפרפר  /הנרי מילר
זהו סיפור אודות ילד קטן בהודו ,שהלך לבקר גורו (איש זקן וחכם).
הגורו ישב והתבונן במשהו שהחזיק בידו.
הילד ניגש והסתכל גם הוא ,אלא שלא בדיוק הבין מהו הדבר שביד הזקן,
ושאל את הגורו " -מה זה?"
"זה גולם" השיב הגורו" ,בתוך הגולם נמצא פרפר .בקרוב הגולם יתבקע והפרפר יצא".
"האם אני אוכל לקבל אותו?" שאל הילד.
"כן" השיב הגורו" ,אבל עליך להבטיח לי שכאשר הגולם יבקע והפרפר יתחיל לצאת ויכה בכנפיו
כדי להשתחרר מהקליפה  -אתה לא תעזור לו .חלילה לך לסייע לפרפר על ידי כך שתשבור את
קליפת הגולם .עליך להניח לו לעשות זאת בעצמו".
הילד הבטיח ,לקח את הגולם והלך לביתו .בבית ישב והמשיך להתבונן בגולם .לאחר משך זמן
ארוך ראה שמתחילה תנועה ,הגולם נע וכאילו רעד ,והנה נבקע בקצהו .בפנים היה פרפר עדין
ויפה שניסה להיחלץ מתוך קליפת הגולם תוך שהוא מכה בכנפיו כנגד הגולם .התנועות שלו היו
חלשות ולא נראה שמכות הכנפיים הללו יוכלו לעשות את המלאכה הזו.
הילד הקטן רצה נואשות לעזור לפרפר הסובל .לבסוף ,כשלא יכול היה לשאת עוד את המתח ,הפר
את הוראת הגורו .הילד הסיט את שני חצאי קליפת הגולם לצדדים ועזר לפרפר להיחלץ.
משיצא הפרפר החל לעוף באוויר ,אך לפתע נפל מטה אל האדמה ונשאר שוכב ללא תנועה .הילד
הרים את הפרפר בזהירות וראה שהפרפר מת.
שטוף דמעות הלך הילד לביתו של הגורו והראה לו את הפרפר המת שבידו.
"אתה רואה ,ילד" אמר הגורו" ,מיהרת לשבור לו את קליפת הגולם ,האין זאת?"
"כן" אמר הילד" ,זאת עשיתי".
והגורו אמר " -אינך מבין ,לא יכולת לדעת מה שעוללת .כאשר הפרפר מתחיל לצאת מהגולם,
הדרך היחידה שבה הוא יכול לחזק את כנפיו היא בכך שמכה בהן לעבר הקליפה .הוא מכה לעבר
הקליפה ומכה שוב ושוב ואז מצמיח ומחזק את שרירי הכנפיים שלו .כאשר אתה עזרת לו בכך
שעשית זאת במקומו ,מנעת ממנו לגדול ולפתח שרירי כנפיים .זו הסיבה שהפרפר נפל לאדמה
ומת".

"אחרי שדנו במשל ,אני רוצה לשאול אתכם כיצד המשל מתקשר למכוונות עצמית?" לאפשר דיון.
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"מכוונות עצמית היא הנכונות של האדם לקחת אחריות על המטרות האישיות שלו ,על ההצלחות
וגם על הכישלונות .נכונות זו מתפתחת עם השנים ומאפשרת לאדם להשיג את כוונותיו ,רצונותיו
ושאיפותיו (צימרמן ושנק אצל בירנבוים.)2004 ,
לקיחת אחריות על מטרות ,הצלחות וכשלונות משמעותה שאנחנו בוחרים אותם ,שאנחנו דואגים
להשגת המטרות והיעדים ,ואם אנחנו לא מצליחים אנחנו אחראים לבדוק מה לא עבד ומה צריך
לשנות.
כעת אציג בפניכם אימרה".

"לילד הייתי נותן כנפיים ,אך משאיר אותו ללמוד לעוף בעצמו"
גבריאל גארסיה מארקס

למורה :יש לכתוב את האימרה על הלוח או להקרינה על הלוח.

"כיצד האימרה מתקשרת למכוונות עצמית?"
למורה :חשוב להתייחס למסר של האימרה לפיה הילד צריך לקבל כלים (הכנפיים) ,אך
ללמוד להשתמש בהם בכוחות עצמו .אפשר לחבר מסר זה למשל "מדוע מת הפרפר"  -לקשיים
שעוברים בתהליך ,מה קורה אם אני נותן לאחרים לעשות בשבילי (למשל ,מעתיק שיעורי בית) ,מה
אני מפסיד בזה ,מה אני מרוויח מהתנסות עצמית יחד עם קשיים וחוסר הצלחה.

"במפגשי א.י.ל נלמד ביחד מיומנויות וכלים שיעזרו לכם 'לעוף' בכוחות עצמכם .במפגש הבא
נמשיך לדבר על מכוונות עצמית ,וכיצד ניעזר בה להצליח להשיג את מטרותינו".
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הצלחה ומכוונות עצמית | מפגש 4

מבנה המפגש
 תזכורת למפגש הקודם.
 הסבר על השלבים במכוונות עצמית.
 הצגת סרטון ודיון בהצבת מטרות ,הצלחה וכשלון.
 תחילת יישום שלבי מכוונות עצמית על מטרה אישית.
 הצגת סרטונים ודיון במכשולים כחלק מתהליך השגת המטרה.
 סיכום הנושא.

"במפגש הקודם התחלנו לדבר על מכוונות עצמית .מישהו יכול להזכיר לכולם על מה דיברנו?"
לאפשר לתלמידים לשתף.
למורה :מכוונות עצמית היא תהליך לקיחת שליטה על הלמידה ,השתתפות פעילה של
הלומד בתהליך הלמידה .במהלך התהליך התלמיד מציב יעדים ללמידה שלו ,ובכלל לעצמו ,ולאחר
מכן הוא מנסה לפקח על מחשבותיו ,המוטיבציה שלו ,רגשותיו ופעולותיו ,לשלוט בהן ולכוון אותן
באופן שיטתי להשגת המטרות שהציב לעצמו ).(Zimmerman, 2008
בתהליך הלמידה עם מכוונות עצמית ישנם שלושה שלבים (צימרמן ושנק אצל בירנבוים:)2004 ,
 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו .אם לא  -חוזרים על שלבי התהליך.

"כעת אסביר לכם מהו הכלי של מכוונות עצמית .בשלב הראשון נציב מטרות ,לאחר מכן נבחר את
השיטות והדרכים שיובילו להשגת מטרות אלו ,כאשר לאורך כל הדרך נשאל את עצמנו האם אנו
מתקדמים לכיוון המטרה שהצבנו ולאיזה סיוע נוסף אנו זקוקים (פידבק).
לדוגמה ,בטבלה שמילאתם לפני שבועיים עם מטרות שהצבתם לעצמכם ,היתה דוגמה  -לשפר
את הקריאה שלי תוך חודש-חודשיים ,ותתי המטרות היו:
 לקרוא כל ערב  15דקות בספר
 להקריא למבוגר שלושה סיפורים בשבוע
זהו השלב הראשון במכוונות עצמית .בשלב השני צריך לבדוק מה יעזור לי לממש את תת המטרה.
למשל ,לארגן את הלו"ז שלי כך שיהיה זמן קבוע ביום לקריאה ,לתאם עם אמא שלי זמן קבוע בו
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אוכל להקריא לה שלוש פעמים בשבוע ,לזכור לעקוב עם האצבע או לסמן את השורה שאני קורא
אם יש לי קשיים בריכוז ,לצלם את הטקסט בהגדלה אם אני צריך; הכוונה לשימוש בכל
אסטרטגיה שאני זקוק לה ויודע שעוזרת לי כדי לקרוא .השלב השלישי הוא לבדוק אחרי שבועיים
אם אכן הקריאה שלי השתפרה".
"עכשיו נראה סרטון ואחר כך אני אבקש מכם לחשוב על תהליך המכוונות העצמית בהקשר אליו".
http://bit.ly/28OsiG1
סרטון אנימציה ללא דיבור שעוסק בילדה שרצתה לנגן בגיטרה ולשיר.
"סיפור הצלחה  -עבודת גמר באומנות".

למורה :הסרטון עוצר ב 1:43-ואין צורך להראות את המשכו מאחר ופחות רלוונטי לעניין
המפגש .לאחר הצפייה יש להקרין/לשכפל בדף עבודה/לכתוב על הלוח את השאלות הבאות .יש
לבקש מהתלמידים לענות על השאלות בכתב ולאפשר דיון בכיתה.
שאלות:
 )1מה היתה המטרה או המטרות של הנערה בסרטון?
 )2אילו אסטרטגיות היא הפעילה על מנת להשיג את המטרה?
 )3האם מוצגת בסרטון הצלחה? אם כן  -מהי? אם לא  -נמק/י.
 )4האם מוצג בסרטון כשלון? אם כן  -מהו? אם לא -נמק/י.
 )5מה תרם להצלחה לדעתך?
 )6מה הביא לכשלון לדעתך?

עכשיו נחזור לטבלת המטרות שלכם .אני מבקשת שכל אחד יניח את הטבלה מולו ויסתכל
על מטרה שכתב בתחום הלימודי .כעת ,רשמו באילו אסטרטגיות תשתמשו על מנת להשיג יעד
אחד שקשור למטרה .לדוגמה ,אם היעד הוא להכין שיעורי בית במקצועות שאני רוצה לשפר,
אכתוב ביומן מהם שיעורי הבית ,אפנה זמן במהלך כל יום על מנת להכין את שיעורי הבית ,אבקש
עזרה מאבא ".למורה :כדאי לעבור בין התלמידים ולוודא שהם מבינים את המשימה .בהמשך יש
לאפשר שיתוף בפני הכיתה.
למורה :להלן  2סרטונים אותם ניתן להציג בפני הכיתה .ניתן גם לבחור סרטון אחד ולהציגו .בדיון
לאחר ה צפייה בסרטון יש להתייחס לנושא של מכשולים בדרך להשגת המטרה ,התנסות פעילה,
למידה מניסיון ,נחישות.
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"כעת אציג בפניכם סרטון .אני מבקשת שתחשבו כיצד הסרטון קשור למכוונות עצמית ולמה
שדיברנו עליו עד עכשיו".

https://www.youtube.com/watch?v=1_xO6IcX5DM
ילדים נופלים.

https://www.youtube.com/watch?v=xeePfag3L1M
סרטון "אם מעולם לא נכשלת מעולם לא חיית".

"לסיכום  ,למדנו על לקיחת אחריות על המטרות שלנו והשגתן ,למדנו כלי שיכול לסייע לנו בכך
ולמדנו שעל מנת להצליח יש להתמודד עם מכשולים ,יש להתנסות וללמוד מכל ניסיון ,מאחר
והמכשולים והקשיים הם חלק מהתהליך ואי אפשר להתפתח ,ללמוד ולהתקדם בלעדיהם.
בהמשך למה שעשינו היום ,נמשיך לעקוב אחר השגת המטרה הלימודית מהטבלה שלכם ,ואבקש
מכם לבחור עוד מטרה מתחום אחר .אחת לשבועיים נבדוק בתחילת המפגש באיזה שלב אתם
נמצאים בדרך להשגת המטרה והאם מה שאתם עושים עוזר לקדם את המטרה".
למורה :עם סיום נושא הצלחה ומכוונות יש לשלוח להורים מכתב אשר מתייחס לנושא.
המכתב מצורף בנספחים.
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נספחים לנושא  – 2הצלחה ומוכוונת עצמית
נספח מס'  :1מכתב להורים

תאריך______________ :

הצלחה ומכוונות עצמית
במסגרת תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) בכיתתנו ,עסקנו בחודש האחרון בהצלחה ומכוונות
עצמית.
התלמידים בדקו מהי הצלחה בעיניהם ,כולל בהקשר של התאקלמות טובה בכיתה ז' ובחט"ב ,ודנו
בכישורים הנדרשים כדי להצליח .בהמשך ,למדו התלמידים איך להציב מטרות אישיות ,כיצד
לנקוט עמדה של לקיחת אחריות על המטרות שהציבו לעצמם וכיצד לבצע תהליך בקרה על השגת
המטרות (תהליך זה נקרא 'מכוונות עצמית').
במהלך המפגשים הציבו לעצמם ילדיכם מטרות בתחום הלימודי ,תחום מצב הרוח ותחום היחסים
הבינאישיים באמצעות "טבלת המטרות שלי" .יכול להיות שאחת מהמטרות או יותר קשורה
לתפקוד של הילד בבית או בפעילויות אחר בית ספר ולכן כדי להתעניין אילו מטרות הציב:
מטרות בתחום היחסים
הבין האישיים

לדוגמה :להשלים עם חבר

האם אני
מסוגל
להשיג את
המטרה

כמה אני
צריך
להתאמץ
מ 1-10

כמה זמן
יקח לי
להשיג
את
המטרה

כן

3

יום

שני דברים שאני צריך לעשות
כדי להשיג את המטרה
לפנות אליו ולבקש סליחה.
לבקש ממנו להשלים איתי.

מטרות בתחום הלימודי

לדוגמה :לשפר את
הקריאה שלי

כן

חודש-
חודשיים

7

לקרוא כל ערב  15דקות בספר.
להקריא למבוגר שלושה
סיפורים בשבוע.

מטרות בתחום מצב הרוח
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לדוגמה :לשפר את היכולת
שלי להירגע אחרי ריב

כן

 3חודשים ללמוד לעשות נשימות אחרי
ריב.

6

ללמוד לשוחח עם אמא אחרי
ריב ,כדי שתרגיע אותי.

בנוסף ,למדו הילדים כלי עזר להשגת המטרות" ,מכוונות עצמית" ,ובו שלושה שלבים (צימרמן ושנק
אצל בירנבוים:)2004 ,
 .1שלב החשיבה המוקדמת – הצבת מטרות.
 .2שלב הביצוע – יישום אסטרטגיות למידה להשגת המטרות.
 .3שלב המשוב החוזר (פידבק) – תהליך של בדיקה חוזרת :האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו
להשגת המטרות שהוצבו .אם לא  -חוזרים על שלבי התהליך.

אנו נעקוב אחר תהליך הצבת והשגת המטרות לאורך השנה במהלך מפגשי א.י.ל.

טיפ להורים:
 )1חשוב מאוד לפרק מטרות לתתי-מטרות .כך השגת המטרה פחות מאיימת ונראית יותר
ברת השגה.
 )2חשוב לקבוע מועדים קבועים מראש לביצוע בקרה על תהליך השגת המטרה ,ולבדוק האם
התהליך מתקדם בכיוון הרצוי .אחרת אנו עלולים להשקיע מאמצים רבים בתהליך באופן
שאינו מקדם אותנו ,או בעצם "לעבוד בפול גז על ניוטרל".

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

תודה,
מחנכת הכיתה.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
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