זיהוי סגנון למידה

משך נושא 5-7 :מפגשים כיתתיים  5-6 +מפגשים קבוצתיים
מטרות הנושא:
 .1התלמיד יכיר ויבין את ההיבטים השונים המשפיעים על סגנון הלמידה שלו.
 .2התלמיד יזהה מהו סגנון הלמידה המתאים לו יותר ,אך ידע להשתמש גם
בסגנונות אחרים.
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תקציר נושא למורה
נושא זה עוסק בזיהוי סגנון למידה על פי היבטים שונים הקשורים בכך .זיהוי סגנון
למידה משפיע על המוטיבציה של התלמיד ללמידה ,כמו גם על התפקוד הרגשי
והבינאישי-חברתי שלו .כדי לסייע לתלמידים לבסס תנאים טובים שיאפשרו למידה
יעילה ,במסגרת נושא זה יוצגו בפניהם ההיבטים השונים המשפיעים על הלמידה,
קרי היבטים סביבתיים ,היבטים חברתיים ,מוטיבציה ודרכים לקליטת מידע
ועיבודו.
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זיהוי סגנון למידה | מפגש 1
למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
תרגול ויסות רגשי.
מעקב אחר מטרות אישיות.
הסבר לגבי סגנון למידה.
הצגת הסיפור "כבשה ,גדר ואיש עם בעיה".
דיון על הסיפור.
שמש אסוציאציות.
מיון האסוציאציות לטבלה.
סיכום המפגש.

למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

מעקב אחר מטרות אישיות" :תסתכלו בטבלת המטרות האישית המתייחסת לשלושת
קודקודי המשולש :למידה ,יחסים בין אישיים ומצב רוח.
-

באילו מן המטרות את מתמקדת עכשיו?

-

אילו תתי-מטרות או צעדים תכננת על מנת להשיג את המטרה?

-

האם עשית את מה שתכננת עד כה? מהו הצעד הבא שלך?

-

מהי המשימה שעליך לעשות השבוע על מנת להתקדם לשלב הבא בתהליך?

-

מתי ואיך אתה מתכוון להשלים את המשימה?

-

למי תפנה במידה ותצטרך עזרה?

תזכרו שהשגת המטרות שלכם היא תהליך שלוקח זמן וצריך להתמיד ולהשקיע .גם אם קשה או
מייאש ,אל תוותרו! תמשיכו לתכנן ולעבוד על מנת להמשיך ולהתקדם אל המטרה הסופית.
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לפעמים יש צורך לעדכן מטרות ,לחלק אותן לתתי מטרות וכיו"ב .זה חלק טבעי בתהליך .לפעמים
המטרות מושגות בקלות ואז אפשר להציב מטרות חדשות
למורה :מעבר למעקב הכיתתי אחר השגת המטרות ,חשוב להביע עניין אישי בכל אחד מהתלמידים
ולשאול אותם כיצד הם מתקדמים בתהליך ,איך הם מרגישים לגביו והאם אם צריכים לערב אחרים
על מנת להתקדם להצלחה .יש לתת לגיטימציה למצב בו תלמיד משנה מטרות ולעודד אותו לחקור
ולהבין את הסיבות לשינויים הללו ואיך לנסח מטרות מחדש  /לפרק אותן למטרות קטנות יותר כדי
שהתהליך יעבוד עבורו טוב יותר.

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש אשמח אם תספרו לי איך אתם מרגישים היום? האם
תוכלו לספר לי על שיפור מסוים שעשיתם במערכות יחסים/בקשרים שלכם עם אחרים לאחרונה?
האם אתם מווסתים רגשות? מבצעים תהליכי פיקוח ובקרה?"
"הנושא שעליו נדבר היום הוא זיהוי סגנון הלמידה שלנו ומה משפיע עליו".
"במפגשים הקודמים בתכנית א.י.ל למדנו כלים חשובים להתמודדות עם מצבים בהם אנו
מרגישים כעס ,שמחה ,עלבון ועוד (שקשורים למצב הרוח שלנו) .בנוסף ,למדנו כלים ואסטרטגיות
ללמידה יעילה כגון :סדר וארגון ,שלבי חשיבה ,שימוש בטבלה ,שימוש בשמש אסוציאציות ועוד.
היום נרחיב ונוסיף להכיר כלים ומיומנויות בקודקוד המשולש הקשור ללמידה .האם אתם זוכרים
שלמדנו על החוזקות שלכם כמו גם על דברים שברצונכם לשפר ולחזק? כפי שיש חוזקות וקשיים
באופן כללי ,קיימים חוזקת וקשיים בתחום הלמידה ,והיכרות עמם תסייע לכם לשפר את תהליכי
הלמידה שלכם".
"לפניכם סיפור בו מתוארת בעיה ודרכי התמודדות שונות המנסות לפתור את אותה בעיה .כאשר
יש לנו קושי מסוים בלמידה ,למשל כאשר אנחנו צריכים ללמוד למבחן אך לא יודעים איך להתחיל
או איך לארגן את החומר ,במה להתמקד ואיך לשנן ,ניתן לראות בכך סוג של בעיה".
ניתן להציג את הסרטון בו מסופר הסיפור "כבשה ,גדר ואיש עם בעיה" .במידה ואין אפשרות ניתן
לספר את הסיפור תוך הצגת התמונות.
https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8
(אם לא מסתדר דרך הקישור ניתן לכתוב בגוגל :גדר ,כבשה ואיש עם בעיה).
למורה  :חשוב להקריא בזמן ההקרנה את הכתוביות מכיוון שהן רצות בקצב מהיר מידי עבור
תלמידים עם קושי בקריאה.

דיון לאחר הסרטון" :באילו דרכים השתמשו הכבשים כדי לעבור את הגדר? באיזו דרך אתם
הייתם בוחרים? האם יש לכם רעיונות נוספים כיצד ניתן לעבור את הגדר?"
למורה" :כפי שראיתם בסיפור ,כל כבשה בחרה בדרך משלה להתמודד עם הבעיה .כך גם אנחנו,
שונים אחד מהשני ובוחרים בדרכים שהכי מתאימות לנו לפתור בעיות הקשורות בלמידה או בכלל.
כלומר ,לכל אדם יש סגנונות למידה שהוא מעדיף ,למשל :הכנת שיעורי בית בשולחן הכתיבה
בחדר או בשולחן האוכל במרכז הבית; הכנת שיעורי בית בצהריים לפני האוכל ,או לאחר האוכל
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או אולי בערב אחרי שחוזרים מהחוג; העדפה ללמוד לבד או בקבוצה; בקשת עזרה מאמא או מחבר
ועוד .למרות שאנחנו מעדיפים סגנונות מסוימים ,לא בטוח שזהו הסגנון היעיל והנכון עבורנו,
לפעמים כן אך לפעמים אולי לא .בנוסף ,אנחנו עדיין יכולים לנסות סגנונות נוספים כדי להתנסות
בהם ולראות אולי כדאי לנו לשנות את סגנון הלמידה המועדף עלינו".
"ישנם גירויים וגורמים שונים אשר משפיעים על יכולות הריכוז והחשיבה שלנו בזמן למידה .נסו
לחשוב מה יכול להשפיע על הריכוז והחשיבה שלנו".

המורה תיצור על הלוח שמש אסוציאציות לגבי גורמים המשפיעים על הריכוז והחשיבה.
לאחר שהתלמידים שיתפו במחשבותיהם ,המורה תיצור משמש האסוציאציות טבלה ותמיין לתוכה
יחד עם התלמידים את האסוציאציות שהעלו
לפי הקטגוריות השונות.
גורמים המשפיעים
על הריכוז והחשיבה

"כעת נמיין את האסוציאציות שהעלתם לתוך הקטגוריות שבטבלה"
סביבה

חברים

גורמים בדרך ההבנה אחר
שלנו

רגשות

"כפי שמיינו בטבלה ,סגנון הלמידה שלנו מושפע מגירויים שונים ומהחוזקות והקשיים שלנו.
במפגשים הבאים נלמד ממה סגנון הלמידה מושפע ,כיצד נזהה אותו ואיך נשתמש במידע הזה".
"דיברנו היום על סגנון למידה ,על כך שלכל אדם סגנון למידה אחר ,עשינו שמש אסוציאציות
ומיינו את האסוציאציות לטבלה".
נספח מס'  : 52סיכום המפגש

כעת ,נסו לסכם את המפגש במילים שלכם".
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זיהוי סגנון למידה | מפגש קבוצתי 1
למורה :המורה תבחר לקבוצה הקטנה תלמידים הזקוקים לתרגול וחזרה בנושא סגנון למידה.
הסימנים שיכולים להעיד על צורך בתרגול נוסף הם:
-

במידה והתלמיד היה שקט במיוחד יחסית אל עצמו ,ולא השתתף במפגש.

-

תלמיד אשר המורה יודעת שהוא מתקשה לזהות את המקום והזמן המתאימים לו ללמידה.

-

תלמיד אשר מתקשה לסגל לעצמו דרכים ללמידה יעילה.

למורה :בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? במפגש הכיתתי התחלנו לדבר על הגורמים המשפיעים על
הלמידה שלנו .במסגרת הקבוצה הקטנה ,אשמח אם כל אחד מכם ישתף אותי ואת החברים
בקבוצה ,בגורמים המשפיעים על הריכוז והלמידה שלו .למשל חשבו היכן אתם מעדיפים ללמוד?
באילו שעות? עד כמה חשוב לכם שיהיה שקט בסביבה? האם אתם מעדיפים ללמוד לבד או עם
מישהו נוסף?" לעשות סבב ולאפשר לכל תלמיד לשתף.
"כעת אציג לכם שנית את הסיפור שראינו בכיתה (ניתן להקריא או להציג את הסרטון) .אני
מזכירה לכם שבסיפור מתוארת בעיה וניתן לראות דרכי התמודדות שונות בניסיון לפתור את
הבעיה".
https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8
(אם לא מסתדר דרך הקישור ניתן לכתוב בגוגל :גדר ,כבשה ואיש עם בעיה)

"כל ילד מתבקש לצייר את הגדר שלו ,שמייצגת קושי סביב הלמידה .צרו גדר
משלכם שמפריעה לכם בלמידה .מי שסיים ינסה לצייר את הכבשים – כלומר ,אילו פתרונות
יכולים לעזור .לדוגמה ,הגדר שלי זה שאני לא מצליח להשתפר במתמטיקה ולכן אפשר לצייר גדר
שמורכבת ממספרים רבים וסימני חשבון .והכבשה יכולה להיות כזו שמשתמשת במחשבון ,אחת
שמציירת כדי לזכור את לוח הכפל וכו" לאחר מכן ,יש לאפשר לכל תלמיד להסביר מהו הקושי
שאותו הו א צייר וכיצד הוא מתמודד איתו .במידה ויש תלמידים שלא מעוניינים לצייר ,אפשר
להנחות אותם לחשוב על דימויים של גדר וכבשים ולשתף בדימויים האלו.
סיכום " :במפגש היום שוחחנו על כך שלכל אחד יש את דרך ההתמודדות שלו עם הלמידה .כל

אחד בוחר להתמודד אחרת בדיוק כפי שהכבשים התמודדו בדרכים שונות במטרה לעבור את הגדר
שסימלה עבורם קושי".
"כל אחד יאמר בתורו מה הוא למד מהסיפור שהצגנו במפגש".
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זיהוי סגנון למידה | מפגש 2
למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
תרגול ויסות רגשי.
היבטים סביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה.
היבטים חברתיים המשפיעים על סגנון הלמידה.
סיכום המפגש.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? לפני שנתחיל את המפגש אשמח אם תספרו לי איך אתם מרגישים היום? איך עבר
עליכם השבוע האחרון? האם תוכלו לספר לי על מקרה שאפשר לקשר אותו למשולש א.י.ל? מקרה
שהיה בו קשר בין למידה ,מצב רוח ומערכות היחסים שלכם?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"נושא המפגש היום הוא ההיבטים הסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה שלנו"
"האם בשבוע האחרון נתקלתם בקושי בלמידה? האם יצא לכם להתמודד עם הקושי ולהגיע
לפתרונות? באילו דרכים פתרתם את הקושי? התחלנו לשוחח במפגש הקודם על סגנון הלמידה
שלנו וראינו את הסרטון על הכבשה והגדר ,זוכרים? איזו כבשה אתם זוכרים במיוחד? כיצד היא
פתרה את הקושי במעבר הגדר? מתוך הסיפור על הכבשים והגדר הבנו כי לכל אחד יכול להיות
סגנון למידה משלו .סגנון הלמידה מושפע מגורמים שונים שהעלתם באמצעות שמש
האסוציאציות ומיינו אותם לתוך הטבלה .תזכירו לי מה העלנו בשמש אסוציאציות? אילו גורמים
משפיעים על הריכוז והחשיבה שלנו?"

" .1ההיבטים הסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה שלנו:
 רעש  -האם אנו מעדיפים סביבה שקטה או סביבה עם מוזיקה או רעש.
 טמפרטורה בחדר  -האם אני מתרכז טוב יותר כשהחלון פתוח ויש אויר או כשהמזגן
דולק?
 אור  -האם אני מעדיף אור חזק של יום או אור מנורה בערב?
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 צורת הישיבה שלנו  -האם אני מתרכז ליד השולחן בחדר שלי או בישיבה על הספה?
כל אחד מתרכז באופן שונה לפי ההיבטים הסביבתיים ,תלמיד אחד יעדיף ללמוד בשקט באור יום
על שולחן העבודה ואחר יעדיף להכין שיעורים בערב עם מוזיקה".
נספח  : 53ציורים הקשורים לגורמים סביבתיים המשפיעים על הילד.

נסו לצייר כמה ילדים ,כשבכל ציור הם מושפעים לטובה או לרעה מאחד מהגורמים הסביבתיים
שהצגנו בזמן הלמידה .למשל :ילד שקר לו וקשה לו להתרכז ,רעש בסביבה שמפריע לילד להתרכז
או צורת ישיבה נוחה שמסייעת לריכוז" .לאחר המטלה הילדים יוכלו להציג את הציורים שלהם
ולהסביר מהו הגורם המשפיע והאם סייע או הפריע ללמידה.
למורה :ניתן לנסות במהלך השבוע לשנות את ההיבטים השונים כדי לאפשר לילד לחוות אותם.
למשל :לקרוא טקסט בזמן ששומעים מוזיקה בכיתה ,לכבות את האור או המזגן ,ולראות איך
שינויים אלו משפיעים אחרת על התלמידים השונים .בנוסף ,ניתן לבדוק עם התלמידים האם מקום
הישיבה שלהם נוח להם ,האם מקום אחר היה טוב יותר עבורם ואפשר להתנסות בשינוי מקומות
הישיבה במהלך השבוע.

" .2היבטים חברתיים  -כפי שדיברנו על ההיבטים הסביבתיים :אור ,רעש ,מקום וזמן אשר
יכולים להשפיע על הריכוז ויכולת הלמידה שלנו ,ישנם גם היבטים חברתיים .איך לדעתכם
קשורים היבטים חברתיים ללמידה?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"תלמידים שונים מעדיפים ללמוד בהרכבים שונים ,חלק מעדיפים ללמוד לבד כי כך הם יותר
מתרכזים ,אחרים לומדים בזוגות ,בקבוצות או בצוות קבוע .כמו כן ,יש כאלו שמעדיפים ללמוד עם
אמא ,אבא או כל מבוגר אחר .יש תלמידים שיעדיפו ללמוד מקצוע מסוים לבד ומקצוע אחר יחד
עם חברים .איך אתם מעדיפים ללמוד? באיזו חברה הכי נוח לכם? האם תמיד זה כך או שזה תלוי
במקצוע? האם אתם זוכרים כיצד הכבשים ניסו לפתור את בעיית הגדר? לבד או בקבוצה?"
לאפשר לתלמידים לשתף" .חלק עבדו לבד וחלק נעזרו בקבוצה .למשל :הכבשה שנעזרה בחברי
הקבוצה כדי לטפס עליהם ,או כאשר כל הכבשים החליטו לעבור יחד לעומת כבשים אחרות
שהחליטו להתמודד לבד".
נספח מס'  : 54תמונות מהסיפור 'גדר ,כבשה ואיש עם בעיה'

להציג לתלמידים את תמונות של הכבשים ולאפשר להם לשתף "מה ההבדל בין שלושת התמונות?
כיצד הכבשים מתמודדות? במה הם נעזרו?" לאפשר התנסויות במהלך השבוע בעבודה
בקבוצות/זוגות או יחידני.
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נספח מס'  : 55דף חקר לחוקר הצעיר
יש לחלק את נספח מס'  55כדף פעילות בבית :יש להשלים את הדף לבד או יחד עם אחד ההורים.

"דמיינו שאתם חוקרים צעירים שצריכים לגלות מהו סגנון הלמידה שלכם ושל אדם נוסף (חבר,
הורה או אח) .כחוקר צעיר ,השיבו על כל השאלות במהלך השבוע ובמפגש הבא תציגו את
הממצאים שלכם מול כל הכיתה".
"לסיכום ,דיברנו היום על ההיבטים הסביבתיים והחברתיים המשפיעים עלינו בזמן למידה.
לקראת המפגש הבא ,תתנסו בבית בהיבטים השונים ששוחחנו עליהם .נסו ללמוד באור חזק
לעומת חלש ,נסו ללמוד בשקט או עם מוזיקה ,נסו לשבת על שולחן העבודה שלכם או לשכב על
המיטה ולקרוא".
נספח מס'  : 52סיכום המפגש.

"כעת סכמו את המפגש במילים שלכם".
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זיהוי סגנון למידה | מפגש קבוצתי 2
למורה :במפגש קבוצתי זה ימשיכו אותם תלמידים שנבחרו למפגש הקבוצתי הקודם בנושא סגנון
למידה .במידה ובמהלך המפגש השני בנושא זה הבחנת בתלמידים נוספים שזקוקים לתרגול
קבוצתי ,ו/או שאת צופה שיתקשו להתמודד עם משימת החקר ,ניתן לצרפם למפגש הקבוצתי
הנוכחי.
למורה :בתחילת המפגש יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"נושא המפגש היום הוא ההיבטים הסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה שלנו"
"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? במפגש הכיתתי התחלנו לדבר על ההיבטים הסביבתיים
והחברתיים המשפיעים על הלמידה שלנו .האם אתם זוכרים מהם ההיבטים הסביבתיים? ומהם
ההיבטים החברתיים?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"כעת נעבור על משימת החקר שמילאתם בבית (

נספח מס'  .)55נעבור על השאלות ונבדוק

את ההיבטים הסביבתיים והחברתיים שמשפיעים עליכם" .מומלץ לעבור עם התלמידים על
השאלות ולסייע בניסוח התשובות .מומלץ להכין את הנספח של דף החקר מראש ולתת לתלמידים
שחסר להם הדף.
למורה :בנוסף למטלת הבית ,חשוב לאפשר לתלמידים להתנסות בקבוצה הקטנה בעבודה
בשקט/רעש ,שולחן כתיבה או מקום אחר ,לבד או בקבוצה .ההתנסות תהיה על מטלת למידה
מהכיתה כלומר ,אפשר לשלב בשעה פרטנית את התרגול באחד מתחומי הדעת ,למשל כישורי שפה.

"לסיכום ,היום עבדנו על דף החקר שקיבלתם בכדי:
 .1שתבינו טוב יותר את ההיבטים החברתיים והסביבתיים המשפיעים על סגנון הלמידה
שלכם.
 .2שתוכלו להשתתף במפגש הבא".
נספח מס'  : 52סיכום המפגש.

"כעת סכמו את המפגש במילים שלכם".
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זיהוי סגנון למידה | מפגש 3
למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
תרגול ויסות רגשי.
בדיקת דפי עבודה "החוקר הצעיר".
סיכום המפגש.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.
נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"בשבוע האחרון יצאתם כחוקרים צעירים לבדוק את ההיבטים הסביבתיים והחברתיים
המשפיעים עליכם .מי מהחוקרים רוצה לשתף אותנו בדברים שגילה?"
למורה :יש לעבור כל שאלה מדף החקר ולתת למספר תלמידים לשתף .כמו כן ,ניתן לכתוב על הלוח
טבלה ולהציג את הפער בין התלמידים .למשל :ליצור הצבעה בכיתה לגבי השאלה  -מי מהתלמידים
מרוכז בשעות הצהריים המוקדמות ,מי בשעות אחר הצהרים ומי בשעות הערב; מי מעדיף ללמוד
על שולחן העבודה ומי בסלון או במיטה וכו'.

מרוכז בשעות הצהריים (מיד
לאחר בית הספר)

מרוכז בשעות אחר הצהריים
בין ארבע לשש

מרוכז בשעות הערב
כשמחשיך

מס' התלמידים

מס' התלמידים

מס' התלמידים

למורה :בדיקת הדפים תסייע בקבלת אינדיקציה לגבי התלמידים ,ההתנהלות שלהם ,תשומת הלב
לדברים שמפריעים להם וכו'.
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זיהוי סגנון למידה | מפגש 4
למורה :י ש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
תרגול ויסות רגשי.
קצב חשיבה וקצב תגובה.
תהליך קליטת מידע ועיבודו.
סיכום המפגש.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא :דרכים לקליטת מידע,
עיבודו ושליפתו".
"קצב החשיבה וקצב התגובה משתנים מאדם לאדם ומתלמיד לתלמיד .ישנם תלמידים שזקוקים
לזמן חשיבה ממושך יותר לעומת תלמידים שזמן החשיבה שלהם מהיר יותר .בנוסף ,יש את קצב
התגובה שגם הוא משתנה מאדם לאדם והוא לא תמיד בהלימה לקצב החשיבה .כלומר ייתכן
שתלמיד יחשוב מאוד מהר ,אך הוא יגיב מאוד לאט ,אך גם ייתכן שהוא יחשוב מהר ויגיב מהר
וההיפך .קצב החשיבה הוא מולד ומאוד קשה לשנותו ,ולעומת זאת קצב התגובה שלנו מושפע
מגורמים שונים וניתן לשנותו במידת הצורך .האם קרה לכם שהמורה הציגה בפניכם שאלה,
חשבתם מיד על התשובה ,אך לא עניתם וילד אחר ענה וצדק? האם קרה לכם שעדיין לא הספקתם
לחשוב על התשובה וכבר כולם הצביעו? או שהצבעתם מיד וברגע שעניתם פתאום הבנתם שזו
תשובה לא נכונה?" לאפשר לתלמידים לשתף וליצור דיון.

פעילות אופציה א'  -כדאי להיזכר ברמזורים ולהשתמש בהם שוב .כדאי לאפשר
לילדים כמה דקות ליצור רמזור ולשאול שאלות שונות כדי להשוות את קצב התגובה של התלמידים
השונים .ניתן לקחת את הפעילות של הרמזורים ואת ההמלצות השונות שנכתבו במטרה לסייע
בשינוי קצב תגובה גם לשיעורים אחרים ולהסביר תוך כדי למידה שזה בסדר ולגיטימי להגיב לאט
או מהר ,אך חשוב לבדוק האם קצב התגובה מתאים או האם יש מקום לשנותו (להאט אותו או
לזרז אותו) .למשל טעויות בשל פזיזות או חוסר הספק בשל איטיות ובהתאם להציע ולהזכיר את
הדרכים שהוצעו.
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פעילות אופציה ב' " -הניחו לפניכם דף וכלי כתיבה .בעוד כמה רגעים אפעיל סטופר
ואתן לכם דקה לכתוב את מה שאבקש .מוכנים? כתבו לפניכם כמה שיותר מילים שמתחילות
באות -מ (יש להפעיל את הסטופר על דקה) עצרו".
"הביטו במילים שכתבתם .האם תרצו להוסיף עוד מילים? האם יש ילדים שהתקשו למצוא מילים
שמתחילות באות –מ ? האם זו הייתה מטלה קלה?".
"אם כך ,אנו מבינים שלכל אדם קצב חשיבה משלו ,קצב תגובה משלו וקצב קריאה וכתיבה
שונים .חשוב שנכיר את עצמנו ונלמד מהו הזמן הדרוש לנו ,לא להיות מהירים מדי כדי לא לעשות
טעויות שנובעות מפזיזות ולעומת זאת ,לא להיות איטיים מידי כדי שנוכל להספיק בזמן".
נספח מס'  :56תרשים לקבלת החלטה ושינוי של קצב התגובה.
למורה :יש לעבור על התרשים עם התלמידים שלב שלב ולהסביר להם כיצד לקרוא ולהחליט מה
נכון לגביהם" .כדי לסייע לכם לחשוב האם קצב התגובה שלכם נוח לכם או שאתם רוצים לשנותו,

אחלק לכם תרשים .הביטו על התרשים שלפניכם ,האם אתם זוכרים שלמדנו להשתמש
בתרשים? תרשים עוזר לנו לסכם את המידע או להציג בפנינו תהליך .כדי להבינו אנחנו צריכים
לעקוב אחר החצים .במקרה שלפנינו מוצג תהליך קבלת החלטה על קצב התגובה שלנו ובמידת
הצורך ,שינוי שלו .נעבור יחד על התרשים אבל בכל שלב ,כל תלמיד יעשה את ההחלטה שלו
וימשיך בדרך שהוא יבחר על פי החצים" .לאחר שסיימו ,יש לעבור על הדרכים המוצעות לשיפור
הקצב ולהאטת הקצב בפני כל הכיתה.
דרכים לקליטת מידע ועיבודו

"ישנן דרכים שונות לקלוט מידע ולעבד אותו ,כלומר ,ללמוד חומר חדש ולהבינו .הדרכים בהן אדם
קולט את המידע ומבין אותו משתנות מאדם לאדם .חשוב להכיר את סגנון הלמידה האישי
שהתלמיד בחר וסיגל לעצמו ולבחון האם דרכי למידה אלו אכן מיטיבות עימו? האם הן נוחות לו?
מסייעות בהבנת החומר? וכו' .במפגש זה ,נציג את הדרכים השונות ואת תהליך קליטת המידע,
ובדרך זו נדע מה עוזר לנו ללמוד טוב יותר .למשל ,יש תלמיד שיעדיף לשיר את החומר כדי לזכור
אותו ותלמיד אחר ימציא לעצמו סיפור שיסייע לו בזכירה והבנה של החומר".
נספח מס'  :57פעילות סגנון למידה על פי הדרכים השונות לקליטת מידע.

" כפי שראינו מהפעילות ,כל אחד קלט את המידע בעזרת חושים שונים ,אחד זכר מראייה ,אחד
משמיעה ,אחד מנגיעה וכך גם כל אחד עיבד את החומר בדרך משלו .כלומר ,כל אחד בחר את
הדרך שבעזרתה הוא יצליח לזכור כמה שיותר חפצים וגם לומר אותם (לשלוף אותם) לאחר מכן.
כעת נלמד על התהליך שעשיתם ואנו עושים בכל למידה".
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"לפני שנכיר את הסגנונות השונים בחרתי בתרשים כדי להציג לפניכם את תהליך קליטת
המידע ,ארגונו ושליפתו מהזיכרון":

קליטה בעזרת
החושים

ארגון ואחסון המידע

שליפת המידע

למורה :קושי או כשל יכול להיות בכל אחד מהשלבים בתהליך ,והוא יוביל לקושי כללי
יותר .חשוב להסביר לילדים את התרשים ,והחשיבות של כל שלב ושלב תוך הדגמת השלבים ומתן
כלים שיסייעו לשפר כל שלב.

פעילות לשלב הקליטה
עזרים :רשימה של  10חפצים שיש בכיתה ,מגירה או קופסה על שולחן המורה.
המורה תבחר מתנדב ותיתן לו רשימה של  10-8חפצים שנמצאים בכיתה והתלמיד יתבקש לאסוף
אותם רק בשתי ידיו ,מבלי להיעזר בכלים .הרעיון הוא שהתלמידים יחשפו להתמודדות עם מצב
של עומס .בסיום הליקוט הילד יניח את כל החפצים בקופסה/מגירה שתונח על שולחן המורה.

"מי רוצה להתנדב? עליך לאסוף כעת את עשרת החפצים שכתובים פה בעזרת שתי ידייך בלבד".
לאחר שאסף "עלייך להניח את כל החפצים במגירה המונחת על שולחני".
דיון" :האם היה לך נוח לאסוף מראש את החפצים בכלי? כמה חפצים היה מצליח
_____(התלמיד) לאסוף אם היה לו כלי להיעזר בו? האם גודל הכלי משנה?" להדגיש בפני הילדים
שככל שהכלי היה גדול ונוח לנשיאה כך היה ניתן לאסוף חפצים רבים יותר" .בדיוק כפי שהיינו
זקוקים לכלי כדי לאסוף חפצים ,כך אנו זקוקים לכלים כדי לקלוט ולאסוף מידע .במפגש זה נלמד
על כלים שונים שיעזרו לנו לקלוט מידע ולעבד אותו".
א" .קליטה בעזרת חושים :מי יכול לומר לי מהם חמשת החושים? חמשת החושים שלנו הם:
ריח ,טעם ,שמיעה ,מישוש וראייה .בעזרתם אנו קולטים מידע מהסביבה ,אנו רואים דברים,
שומעים קולות וצלילים ,טועמים מאכלים ונוגעים בדברים .מי יכול לתת לי דוגמה לריח שהוא
זוכר? לטעם? למשהו ששמע? למשהו שראה? או למשהו שנגע?"לאפשר לתלמידים להעלות
דוגמאות.

למורה :קושי בשלב זה יכול לנבוע מקשיים בקליטה  -קשיים ביכולת להקשיב ,להישאר
מרוכז ,קשיים ביכולת ההבנה ,אוצר מילים מצומצם המקשה על ההבנה ,עייפות ,מצב רוח ,קשיים
רגשיים וכו'.

"לעיתים ייתכן שיהיה קושי בשלב זה .דמיינו לעצמכם מצב שבו המורה מדברת בכיתה
והתלמידים עם אוזניות על האוזניים .כך בעצם המידע אינו נשמע בכלל ,כלומר הערוץ השמיעתי
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לקליטת המידע חסום ולכן המידע כלל לא נכנס פנימה ,ומשפיע על כל התהליך (לחזור לתרשים
ולהדגים) .בגלל שאין מידע ,שלב האחסון לא יתקיים ולכן בהמשך גם לא יהיה מה לשלוף".

"שיטות המשפרות את שלב קליטת החומר:
 .1צמצמו ככל האפשר רעשים שיכולים להפריע לקליטה של החומר.
 .2קישור למידע קודם  -נסו לקשר כל מידע חדש שאתם מכירים למידע קודם ,שאלו את עצמכם:
מה זה מזכיר לי? למה זה דומה? שמש אסוציאציות כפי שעשינו במספר מפגשים מסייעת לנו
להיזכר ולחשוב למה הנושא קשור .למשל ,אם נלמד על תהליך הרבייה של הדולפין ,ננסה לחשוב
אם אנחנו מכירים תהליך רבייה של חיה אחרת ,אולי חיה שחיה במים ,ננסה לפתוח את המגירה
המתאימה ולשלוף כמה שיותר מידע שאנו יודעים על הדולפין.
 .3שילוב של חושים שונים – למשל ראיה ושמיעה .ככל שנשלב בין החושים שלנו ,כך נקלוט את
המידע טוב יותר ,למשל קריאת החומר ,מרקור משפטים חשובים והמצאה של מנגינה עם
הדברים שיש לזכור".

פעילות לשלב האחסון

"אקריא לכם רשימת מילים ,לאחריה קחו לכם דקה ונסו לשנן את המילים מבלי לכתוב אותן:
ענבים ,חלב ,קולה ,גבינה ,שוקולד ,יוגורט ,במבה ,מיץ ,סוכריות ,תותים ומים מינרליים .כעת
קחו דקה ונסו לשנן את המילים" .לאחר דקה יש לבדוק מי זוכר.
"כעת אקריא שוב את הרשימה אך בסדר אחר :ענבים ,תותים ,חלב ,גבינה ,יוגורט ,קולה ,מים,
מיץ ,סוכריות ,שוקולד ,במבה .כעת קחו דקה ושתפו במילים שאתם זוכרים.
דיון :מה ההבדל בין ההקראה הראשונה לשנייה? באיזו הקראה זכרתם יותר מילים? ההקראה
השנייה הייתה מאורגנת לפי קטגוריות וכך התאפשר לזכור יותר".
ב" .ארגון/אחסון המידע :לאחר שקלטנו את המידע אנו מאחסנים אותו ,כלומר מארגנים אותו
בזיכרון שלנו לפי מידע קיים שיש לנו כבר ו/או לפי הנתונים החדשים שלמדנו .דמיינו שהזיכרון
שלנו בנוי כמחסן ובו המון מֵ גֶרֹות ,כל מידע חדש שיש לנו אנו מנסים להכניס אותו למֵ ג ֶַרה שכבר
קיימת ובמידת הצורך אנו פותחים מגירה חדשה .למשל ,אם אלמד אתכם על איגואנה ,איזו מגירה
תפתחו?" לכוון את הילדים למגירת בעלי חיים ,ומשם למגירת זוחלים וכו'" .ככל שתאחסנו את
המידע במגירה המתאימה כך תוכלו להשתמש בו במידת הצורך יותר בקלות .כדי לאחסן את
המידע במיגרה הנכונה ,חשוב לבדוק כמה שיותר פרטים לגביו ,לשאול שאלות ,לארגן את המידע
באופן הנוח לנו ורק אז לאחסנו .אם נחזור על הדוגמה של האיגואנה ,אם לא יודעים מהו בעל
החיים אפשר לשאול שאלות כמו :האם הוא זוחל? יונק? מה הגודל שלו? האם הוא מסוכן? וכן,
לבקש תמונה שלו ,לשאול האם משמיע רעשים ועוד"...
כך למשל ,את החפצים שאסף לנו התלמיד בתחילת המפגש הנחנו בתוך הקופסה/מגירה של כלי
הכתיבה וכך אם אבקש מאותו תלמיד להביא לי את הטוש המחיק הוא ידע בדיוק מאיזו מגירה
להביא אותו ובכך זמן השליפה יהיה מהיר יותר לעומת מצב שלא היינו מניחים את הפריט במקום
המתאים".
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למורה :קשיים בשלב זה יבואו לידי ביטוי בקשיים בהבנת החומר ,בקושי להתמודד עם
שאלות על החומר הלימודי ,בעולם ידע מצומצם יותר ,במתן תשובות לא תואמות לשאלות ועוד.
קשיים בשלב זה עלולים להיגרם מעולם ידע מצומצם ,מקשיים בארגון החשיבה ,מקליטה לא טובה
של המידע ,מעומס של מידע רב ,ממחסור באסטרטגיות לשינון וזכירה ועוד.

"דרכים לשיפור עיבוד המידע (חשוב לזכור :מה שלא מעבדים מאבדים):
 .1ארגון החומר  -כפי שלמדנו ליצור ארגון בסביבה החיצונית והפנימית שלנו כדי לקלוט את
החומר היטב ,כדאי לארגן אותו בדרך הנוחה לנו ואף לכתוב אותו במילים שלנו .דוגמאות לארגון
מידע :טבלה ,מיפוי ,סיכום ,ציור.
 .2המצאת סרט לחומר הלימודי  -בונים בראש סיפור ,תמונה אחר תמונה ויוצרים סיפור המורכב
מרצף של תמונות .הסיפור יוצר קשר בין הדברים ויסייע לנו לזכור טוב יותר .למשל ,אם לומדים
על המלכת מלך בתנ"ך ,נדמיין שאנחנו בתוך הסיפור ,שאנחנו אלו שמושחים את המלך בשמן
ונתאמן על מה שאנחנו צריכים לומר.
 .3יצירת אסוציאציות  -חיפוש אחר משהו שמוכר לנו בנושא החדש שנלמד .המשהו המוכר הזה
יעזור לנו להיזכר בשעת הצורך".

פעילות לשלב השליפה

"זוכרים שבתחילת המפגש ביקשתי שתשלפו כמה שיותר מילים המתחילות באות מ'? זו הייתה
פעולת השליפה .כעת אני אבקש שתכתבו לפניכם בדקה הקרובה כמה שיותר בעלי חיים שאתם
מכירים .האם זה היה קל יותר או קשה יותר? באיזו פעילות היו לכם יותר מילים? שליפת בעלי
חיים אמורה להיות קלה יותר כי אתם פותחים את מגירת בעלי החיים ואומרים כל מה שאתם
זוכרים ,לעומת זאת ,מילים שמתחילות ב-מ' יכולות להיות במגירות שונות".
ג" .שליפה :לאחר שארגנו את המידע ואחסנו אותו ,אנו צריכים לשלוף אותו .שליפה בדרך
כלל נדרשת במבחן ,במענה על שאלות בכתב או בע"פ וגם כאשר אנו רוצים לומר או לספר
משהו .קרה לכם שרציתם לומר מילה ולא זכרתם אותה? הרגשתם כאילו היא ממש
מונחת על קצה הלשון אבל בכל זאת לא יוצאת החוצה? במצב כזה לא הצלחתם לשלוף
אותה .ככל שנאחסן את המידע טוב יותר ובאופן מאורגן יותר כך נוכל לשלוף אותו טוב
יותר .אם נחזור לדוגמה של האיגואנה ואשאל אתכם היכן לדעתכם גדלה האיגואנה? כדי
להשיב על השאלה אתם תפתחו את מגירת בע"ח ,הזוחלים ,תיזכרו בתמונה שלה ,בגודל
ובכל המידע שיש לכם עליה ותוכלו להסיק בעצמכם שהאיגואנה גדלה בטבע".
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למורה :קשיים בשליפה יבואו לידי ביטוי בשכחה של מילים ,במעין "תקיעות" מצד
התלמיד" ,עומד לי על קצה הלשון ,"...בשימוש רב במילים ריקות כמו" :ו" ,".....אה ,"......בחוסר
כתיבת תשובות בזמן (למרות שידוע כי התלמיד יודע את החומר) ,בהתמודדות טובה יותר באופן
משמעותי בשאלות אמריקאיות אל מול שאלות פתוחות.

"קושי בשליפה של המידע יכול לקרות בשל אחסון לא מאורגן של המידע וזה ירגיש כאילו אתם
יודעים מה אתם רוצים לומר ,אך זה לא יוצא.
דרכים לשיפור שליפת המידע:
 .1שימוש במילות מפתח וזכירתן  -בחירה של מספר מילים חשובות שכל אחת מהן מייצגת סיפור
או דבר חשוב.
 .2יצירת ראשי תיבות  -כתבו את האות הראשונה של כל מילה וצרו מילה חדשה קצרה יותר ואולי
גם מצחיקה שתעזור לכם להיזכר בכל המילים .למשל :כאשר כותבים חיבור משתמשים בראשי
תיבות  -פטנד"ס -פ=פתיחה ,ט=טיעון ,נ=נימוק ,ד=דוגמא ,ס=סיכום .וכך בכל פעם שנכתוב
חיבור נזכור את המילה פטנדס ולא נשכח חלקים בחיבור.
 .3יצירת מסלול  -שיוך נקודות חשובות בחומר למקומות שאנו עוברים בהם ביומיום ,למשל:
הדרך לבית הספר .מה אני רואה בדרך? מה זה מזכיר לי? היכן אני עוצר? וכו'.
 .4שיטת הצבעים  -סימון הרעיונות המרכזיים בטושים זוהרים בצבעים שונים .הצבעים ישמשו
כמבדילים ,מפרידים ,מנוגדים בין סעיפים ותתי נושאים בתחום אותו אתם מארגנים .למשל:
מילים קשות בצבע ירוק ,מילים חשובות בצבע ורוד ועוד.
 .5חיבור למנגינה  -נסו ליצור מנגינה או שיר עם מה שאתם צריכים לשלוף".
לסיכום ,למדנו היום על קצב עיבוד המידע ועל תהליך קליטת המידע ועיבודו .למדנו שהתהליך
מתחיל בקליטת החומר בעזרת החושים ,מאוחסן בזיכרון על פי ידע קודם ובצורה מאורגנת ולבסוף
אנו שולפים אותו .למדנו מה הקושי שיכול להיות בכל שלב וכן למדתם כלים שיוכלו לשמש אתכם
לתהליך עיבוד מידע יעיל יותר".

נספח מס'  : 52סיכום המפגש.

"כעת סכמו במילים שלכם".
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זיהוי סגנון למידה | מפגש קבוצתי 4
למורה  :במפגש קבוצתי זה ימשיכו אותם תלמידים שנבחרו למפגשים הקבוצתיים הקודמים
בנושא סגנון למידה.
למורה :בתחילת המפגש ,יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"נושא המפגש של היום הוא :תהליך קליטת המידע ועיבודו".
"במפגש הקודם למדנו על תהליך הקליטה של מידע ועיבודו ,האם אתם זוכרים את השלבים
בתהליך? האם אתם זוכרים כל שלב?"
למורה  :מומלץ לדבר על שלושת השלבים של קליטה ,אחסון ושליפה שוב ,להזכיר מה תפקידו של
כל שלב ,מה הקשיים שיכולים להיות ומהם דרכים לשיפור כל שלב (כל המידע מופיע במפגש
הכיתתי).

"כעת ניקח חומר שלמדתם השבוע וננסה להבין אותו על פי שלושת השלבים של התהליך".
למורה :מכיוון שהקבוצה קטנה ,יש לנסות ולתרגל את השלבים השונים על חומר הלימוד:
א .קליטה של מידע ע"י החושים השונים (להשמיע ,להראות ,לתת למשש ,להציג) ולראות כיצד
המידע נקלט ,האם היה קושי בקליטה ומדוע .בנוסף ,לסייע להם להבין מה הגורמים המפריעים
להם וכיצד לחבר את המידע החדש לידע קודם (כפי שעושים הטרמה).
ב .אחסון של מידע  -יש לתרגל את כל מיומנויות האחסון ולבדוק איזו דרך נוחה יותר לכל תלמיד.
בנוסף ,יש להדגים ארגון של חומר על ידי העברתו לטבלה ,לתרשים או לכתיבה במילים שלהם,
להדגים שימוש במידע קודם ובבניית סרט או הצגה לחומר הנלמד.
ג .שליפה  -לתרגל עם התלמידים שליפה .אם יש קשיים לנסות להבין ממה הקושי נובע .חשוב לתרגל
את הדרכים השונות המסייעות לשליפה יעילה יותר למשל :שימוש במילות מפתח ,ראשי תיבות,
מרקור בצבעים ,בניית סיפור על חומר הלימוד.

"לסיכום ,כעת נעשה סבב וכל אחר יאמר מה הוא למד במפגש זה".
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למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
תרגול ויסות רגשי.
הצגה של סגנונות הלמידה השונים :חזותי שמיעתי ותנועתי.
שילוב הסגנונות בתהליך עיבוד המידע.
סיכום המפגש.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם שמתם לב כיצד אתם קולטים מידע? האם יש לכם קושי
באחד מהשלבים? בקליטת המידע ,העיבוד שלו או השליפה? האם ניסיתם להשתמש
באסטרטגיות אשר תשפרנה את תהליך קליטת המידע שלכם?
"נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא :הסגנונות השונים לקליטת מידע :חזותי ,שמיעתי או
תנועתי".
"במפגש הקודם דיברנו על השלבים בקליטת ועיבוד מידע ,מי זוכר מהם השלבים? מומלץ לצייר
את התרשים של קליטה > אחסון > שליפה שוב על הלוח" .האם אתם זוכרים אילו כלים למדנו בכל
אחד מהשלבים?" לעשות חזרה על הכלים.

"היום נדבר על סגנונות הלמידה שלנו .באילו דרכים ניתן לדעתכם ללמוד? מה יכול להיות שונה
מתלמיד לתלמיד בדרך הלמידה? מתוך השיתוף של התלמידים בדרכים השונות ,המורה תסביר
ותסכם את הסגנונות השונים:
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קריטריון/
סגנון

סגנון
למידה
שמיעתי

סגנון
למידה
תנועתי

סגנון למידה
חזותי

קליטה
(בעזרת
חושים)

בעזרת חוש השמיעה

בעזרת חוש המישוש
או בעזרת תנועה

בעזרת חוש הראייה

אחסון

ע"י הקשבה למורה,
לחבר ,לאמא או
להקלטה.

ע"י הליכה ,כתיבה,
הכנת הצגה ,היעזרות
בחפצים בסביבה כדי
לזכור ,מרקור ,יצירת
מסלול ,כתיבת
מיפויים ועוד.

קריאה או יצירה של
תרשימים ,טבלאות ,ציורים
ותמונות ,מרקור מילות
מפתח ,שימוש בצבעים שונים
ועוד.

שליפה

כדי לשלוף את המידע
יש להתמקד ולהיזכר
מה שמעתם ,לדבר אל
עצמכם בקול ולשאול
שאלות שתסייענה.

כדי לשלוף את המידע
יש להיזכר היכן
הייתם כשלמדתם ,על
מה הסתכלתם ,באילו
חפצים נגעתם ,מה
כתבתם ,מה
מרקרתם.

כדי לשלוף את המידע היזכרו
בתמונות ,בטבלאות,
בתרשימים ,במילים
שכתבתם ,במידע שהיה
ממורקר ,בראשי תיבות ועוד.

מה מסייע
לאחסון
ושליפה

הקראה ,להקליט את
עצמכם קוראים.

לעקוב עם האצבע
בקריאה ,ליצור
טבלאות וגרפים,
לכתוב סיכומים,
לכתוב על החול ,ללכת
בחדר ,ליצור מסלול
ועוד.

לכתוב בשיעור ,למרקר,
לצייר ,להביט על תמונות,
ללמוד מטבלאות ,תרשימים
ומיפויים ועוד.

אופציה א' לפעילות  -המורה תקריא סיפור ,תקרין אותו על הלוח ותציג אותו חזותית

ובסוף תיערך הצבעה בכיתה "למי ההקראה עזרה? למי ההקרנה על הלוח עזרה ולמי ההצגה של
הדברים עזרה? אם כך ניתן לראות שתלמידים שונים היו זקוקים לדרכים שונות כדי לקלוט את
הסיפור".

אופציה ב' לפעילות  -המורה תקריא סיפור והתלמידים יצטרכו לבחור אם לכתוב

אותו ,לספר אותו בעל פה או להציג אותו" .כיצד הצלחתם לזכור את הסיפור בצורה הטובה ביותר?
האם כאשר כתבתם? כאשר סיפרתם אותו או כאשר הסברתם אותו בעל פה? ניתן לראות גם כאן
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שהדרך שבה כל אחד זוכר שונה בשל השונות בינינו ולכל תלמיד דרך מועדפת לשלוף את המידע.
אין דרך טובה או לא טובה ,לכל אדם יש דרך אשר יעילה יותר עבורו".
"האם כעת ,לאחר שהצגנו את הדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו ,כל אחד הבין באיזו דרך
כדאי לו להשתמש כדי לקלוט את המידע ,באיזו דרך לאחסן אותו ובאיזו דרך לשלוף אותו? תמיד
אפשר ומומלץ לנסות גם דרכים נוספות ולהשתפר בדרכים השונות".
"לסיכום ,דיברנו היום על סגנון הלמידה שלנו ,על השונות בנינו בדרכים השונות בהן כל אחד
מעדיף לקלוט את המידע ,לאחסן אותו ולשלוף אותו".
נספח מס'  : 52סיכום המפגש.

"כעת סכמו את המפגש במילים שלכם".
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למורה  :במפגש קבוצתי זה ימשיכו אותם תלמידים שנבחרו למפגשים הקבוצתיים הקודמים
בנושא סגנון למידה.
למורה :בתחילת המפגש ,יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.

נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי

"נושא המפגש שעליו נדבר הוא :הדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו"
"במפגש הקודם למדנו על זיהוי סגנון הלמידה שלנו על פי הדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו.
האם הבחנתם בדרכים לפיהן אתם קולטים מידע ,מאחסנים אותו ושולפים אותו? אילו סגנונות
אתם זוכרים? האם יש לכם עדיפות לקליטה ועיבוד מידע באופן שמיעתי ,חזותי או תנועתי?"
לאפשר לתלמידים לשתף.
למורה  :להזכיר בקצרה את הסגנונות השונים ולאפשר לכל תלמיד לשתף בסגנון שלו .ניתן להיעזר
בטבלת הסגנונות מהמפגש הכיתתי.
נספח מס'  : 58כרטיסיות לשיתוף וסיכום ההיבטים השונים.

סבב ראשון" :כל אחד יבחר שתי כרטיסיות שנכונות לגביו ויסביר מדוע הן נכונות לגביו".
סבב שני" :כל אחד ירים כרטיסיה שהוא היה רוצה שהיא תהיה נכונה לגביו".
למורה :יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף ולסייע למי שלא מצליח לזהות את ההיבטים השונים
בסגנון הלמידה שלו.

"כעת נעשה סבב וכל אחד יאמר דבר חדש שהוא למד היום".
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למורה :יש להתחיל את המפגש עם דירוג עצמי של שלושת התחומים של משולש א.י.ל .כלומר ,כל
אחד יבצע התבוננות עצמית על כיצד הוא מרגיש ,כיצד מתנהלים יחסיו עם אחרים וכיצד הוא
מתמודד עם הלמידה .בנוסף ,יש לבצע מעקב אחר תהליך השגת המטרות האישיות .הדירוג העצמי
והמעקב מעלים את המודעות העצמית בשלושת התחומים ובקשרים ביניהם.

סדר המפגש:
תרגול ויסות רגשי.
שלבים בזיהוי סגנון למידה.
שאלון סגנון למידה.
הכנת כרטיסיה אישית של סגנון הלמידה שלי.
סיכום המפגש.
למורה :יש להנחות את התלמידים לביצוע תרגול של ויסות רגשי.
נספח מס'  : 22אסטרטגיות לויסות רגשי.

"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם שמתם לב לקצב התגובה שלכם? לקצב הקריאה
והכתיבה? האם שמתם לב לדרכים השונות לקליטת מידע ועיבודו? האם אתם קולטים מידע
באופן יותר חזותי? שמיעתי או תנועתי?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"נושא המפגש שעליו נדבר הוא סיכום סגנון הלמידה שלנו"
"במפגשים האחרונים למדנו את כל הגורמים המשפיעים על סגנון הלמידה שלנו ,הגורמים
הסביבתיים (אור ,רעש ,מיקום וטמפרטורה) ,הגורמים החברתיים (האם נוח לי ללמוד לבד,
בקבוצה או עם חבר) ,הגורמים הרגשיים (מוטיבציה) ואת הדרכים לקליטת מידע ועיבודו (קצב
הלמידה ואופן הלמידה :חזותי ,שמיעתי ותנועתי) .כדי שנוכל להבין מהן הדרכים הטובות ביותר
ללמידה עבורנו ולא נבזבז זמן למידה שבו אנחנו לא מרוכזים מספיק ,אני רוצה שנכיר את השלבים
לזיהוי סגנון הלמידה שלנו".

חשוב להסביר ולכתוב על הלוח:

"שלבי עבודה לזיהוי סגנון למידה:
שלב  - 1זיהוי ההיבטים הסביבתיים :לזהות את ההיבטים הסביבתיים הנוחים לי ביותר
ללמידה :השעה ,המקום ,האור ,הטמפרטורה והשקט שאני זקוק להם כדי להתרכז.
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שלב  - 2זיהוי ההיבטים החברתיים :להבין האם אני מעדיף ללמוד לבד ,עם חבר ,עם מבוגר או
עם קבוצת תלמידים.
שלב  - 3זיהוי מידת המוטיבציה :להגדיר את המוטיבציה  -כמה מוטיבציה יש לי ללמידה? כמה
בחירות אני יכול לעשות כדי לעלות את המוטיבציה?
שלב  - 4זיהוי קצב עבודה :להבין האם קצב העבודה שלי מתאים לי ונוח לי ובמידה ולא ,להבין
האם אני רוצה להגביר את הקצב או להאט על פי הדרכים שהוצעו.
שלב  - 5זיהוי הדרכים לקליטת מידע ועיבודו :להבין מהן הדרכים הכי טובות לי ללמידה .האם
בסגנון החזותי לפיו אני צריך לראות את החומר ,האם בסגנון השמיעתי לפיו אני צריך לשמוע את
החומר או בסגנון התנועתי לפיו אני צריך לכתוב ,לצייר או לנוע בזמן למידה.
שלב  - 6בקרה :לבדוק האם לאחר הבחירות שעשיתי הלמידה שלי יעילה .האם אני מצליח
להתרכז ,לזכור את החומר לקראת המבחנים ולהבינו .במידה ולא ,חשוב לעשות שינוי בסגנון
הלמידה ,כלומר לשנות את ההיבטים השונים ושוב לעשות בדיקה".
"לפני שנתנסה בשלבים ,כל אחד ימלא שאלון שיוכל לעזור לו לסכם מה הכי יעיל עבורו ולזהות
את סגנון הלמידה שלו".
נספח מס'  :59שאלון סגנון למידה.

"בחרו בכל שורה איזה מבין המשפטים הוא נכון יותר עבורכם"
למורה :לאחר כל שאלה יש לערוך דיון ואף הצבעה לגבי התשובות שהתלמידים השיבו.
נספח מס'  :60כרטיסיית סגנון למידה.

"כעת בחרו בכרטיסיה את המשפט הנכון ביותר בכל שורה וסמנו אותו במרקר .את הכרטיסייה
הציגו להורים ולמורות השונות כדי שידעו איך נוח לכם יותר ללמוד".
למורה :חשוב להקפיד שהכרטיסייה של סגנון הלמידה תישמר אצל התלמיד והוא יוכל להציגה
במידת הצורך .חשוב ליידע מורים נוספים שמלמדים בכיתה איך רוב התלמידים מעדיפים ללמוד
ולחפש דרכים נוספות ללמד כדי שתתאמנה לסגנון של רוב התלמידים .בנוסף ,חשוב בזמן הלמידה
ליידע את התלמידים לאיזה סגנון למידה היא מתאימה ולבצע כל תקופה את השלבים לזיהוי סגנון
למידה למקרה שהשתנו.

"לאחר שעניתם על השאלון וסימנתם בכרטיסיה שלכם ,הביטו על הלוח ועבדו לפי השלבים כדי
להגדיר את סגנון הלמידה שלכם".
"לסיכום ,היום אנחנו מסיימים את המפגשים שלנו בנושא זיהוי סגנון למידה .למדנו שסגנון
הלמידה שלנו תלוי בהיבטים שונים של סביבה ,חברה ,רגשות ודרכי למידה .מתוך המפגשים כל
אחד זיהה איך הכי נכון לו ללמוד וכמובן שהוא יכול לשנות בהמשך את סגנונו.
כעת כל אחד יסכם את המפגש על פי סגנון הלמידה שלו (חזותי יוכל לכתוב או לצייר ,שמיעתי
יוכל לשתף ותנועתי יוכל להציג)".
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"מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם הבנתם מהמפגשים על סגנון הלמידה כיצד לזהות את
הסגנון שלכם? האם זה עוזר לכם? במה?"
"נושא המפגש שעליו נדבר היום הוא סיכום סגנון הלמידה שלנו"
למורה :מפגש זה מומלץ כדי לבצע חזרה אחרונה וסיכום של הדברים ,אך הוא יבנה על פי שיקול
דעתך ועל פי הקשיים שעלו בכיתה .מומלץ לחזור על השלבים בזיהוי סגנון הלמידה תוך כדי כתיבה
של השלבים ע"י התלמידים .כדאי לעבור שוב על השאלון ולבדוק את הכרטיסייה שהתלמידים
יצרו .כמו כן ,ניתן לתרגל בהרכבים הקבוצתיים את ההבדלים בהיבטים השונים לזיהוי סגנון
למידה.
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