
מאבחן דידקטי  , מנחה קבוצות בארגון, ר'קאוצמאמן אישי –זיאדההאני 
.מדריך פסיכולוגיה חיובית, בחינךמומחה הערכה ומדידה , דינאמי

המנוע הפנימי:

צעדים שיובילו להעצמת  12

תחושת המסוגלות של התלמידים



האם?בלבדהחומראתבללמדלהסתפקצריכיםמוריםהאם
לנויששאוליאו?חשיבהופיתוחידעבהעברתמסתכםתפקידנו
?עצמהללמידהמעברתלמידינואתלהעציםמקוםהמורים

העשייהכדיתוךתלמידייאתלהעציםמבקשאני,כמורה
להםשישלהרגישלתלמידיםלתתמנסהאני,כלומר.החינוכית

רקאם,שירצולאןלהגיעמסוגליםשהם,להצליחועוצמהכוח
יודעאניכיזאתעושהאני.יוותרוולאכךלשםיעבדו,בכךיבחרו

מנתעל.מספיקיםאינםאיכותיתבגרותותעודתגבוהיםשציונים
לדעת,וביכולותיהםבעצמםלהאמיןצריכיםהתלמידים,להצליח

והמוכנותבעצמםהאמונה.ולהתקדםלצמוח,קדימהלחתוראיך
בשנותגםלתלמידיםיעזרו,ולהתקדםקדימהלחתור,קשהלעבוד

.דרכםבהמשך–מכךפחותלאאבל,הספרבית



  האמונה הפנימית של התלמידים בעצמם ובעוצמה האישית שלהם
לפעמים המנוע הזה . יכולה לתפקד כמנוע פנימי שיביא אותם להצלחה

עלינו . ולעיתים הם מגיעים לכיתותינו כשהמנוע הפנימי הזה כבוי, פועל
ליצור –המורים לדאוג להפעיל אותו אצל התלמידים שזקוקים לכך 

בהמשך עלינו . אצלם בערה פנימית שתגרום להם לדעת שהם יכולים
כך שלא , לדאוג ולתחזק את פעילותו של המנוע הזה אצל כל התלמידים

.יכבה

צריך להנחיל את  , עוד לפני שלב הבגרויות, להבנתי כבר מגיל צעיר
התפיסה הזו ולהשריש אותה באני מאמין של התלמידים דרך כל פעולה 

אני  , מתוך כך אני כמורה לא רואה לנגד עיניי את רק תלמידים. ואירוע
המדענים ופורצי הדרך הבאים של , רואה לנגד עיניי את המפתחים

.מדינת ישראל



צעדים שיובילו להעצמת תחושת 12: המנוע הפנימי

המסוגלות של התלמידים

 מנת להעצים את התלמידים וליצור אצלם  על
עלינו לבנות עמם קשר אישי  , תחושת מסוגלות

,  עליינו לקיים שיחות אישיות עמם, מתוך כך. הדוק
לברר את נקודות החוזק  , להכיר כל תלמיד ותלמידה

ולגלות את נקודות  , שדרכן נחזק אותם, ה/שלו
.החולשה שבהן נסייע ככל האפשר

–קיום שיחות אישיות. 1



–הצבת יעדים אישיים.2

 ה נציב יעדים אישיים לטווח  /עם התלמידיחד
ונחשוב גם כיצד ומתי נמדוד  , הקצר ולטווח הארוך

ה רוצה /כאשר אנחנו יודעים לאן התלמיד. אותם
.  ה/ה מדוע הלמידה חשובה לו/נוכל להזכיר לו, להגיע
ה להתקדם לעבר /כך נוכל לעזור לתלמיד, בנוסף

ה חוויה של הצלחה  /ה וליצור אצלו/מטרותיו
.ומסוגלות לעמידה במטרות האישיות



–התייחסות לאתגרים ומכשולים כמתנות. 3
 ה  /קשיים ואי הצלחות עלולים לפגוע בהעצמת התלמיד, מכשוליםלכאורה

קשיים ואפילו  , אך מכשולים. ה/ולערער את תחושת המסוגלות האישית שלו
כישלונות יכולים להוות הזדמנויות מופלאות לחיזוק תחושת המסוגלות האישית  

ה ללמידה החשובה כי בדרך להצלחה יש להתאמץ ולפעמים /ולהובלת התלמיד
במידה  , כלומר. אך הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לנסות, גם להיכשל

הדרך בה ישפיע הכישלון על התלמידים שלנו תלויה בצורה בה אנחנו , רבה
לכן לדעתי עלינו כמורים לראות בקשיים ובכישלונות הזדמנויות  . נתייחס אליו

נעשה זאת באמצעות שיחות מעודדות . למידה והתפתחות של התלמידים
ה להמשיך להסתכל קדימה  /שיעודדו את התלמיד, ומחזקות לאחר כל כישלון

–נדבר על התמונה הרחבה , בשיחות אלו נציף את תהליך הלמידה. ולשאוף גבוה
.  שאינו תמיד קל, ה ועל המסע בדרך אליהם/על היעדים ושאיפות של התלמיד

אל מול מכשולים ואי , אפילו ביתר שאת, נבהיר שחשוב להמשיך ולנסות
.הצלחות



–אתגרו את התלמידים. 4

 עלינו  , לגרום לתלמידים לפתח תחושת מסוגלות גבוההכדי
לכן עלינו  . להתייחס אליהם כמי שיש להם מסוגלות גבוהה

,  כאלו שיפעילו את החשיבה, לתת להם משימות מאתגרות
כאלה שידרשו מהם לעבוד  , היצירתיות והדמיון שלהם

פעמים רבות אנחנו מוותרים לתלמידים שלנו  . קשה
אך , תוך וויתור, ומתייחסים אליהם באופן פשרני

התייחסות כזו משדרת להם שהם אינם מסוגלים לעמוד  
ה  /לכן עלינו להציב רף גבוה המותאם לתלמיד. באתגר

.ולהיות שם יחד איתם כדי לוודא שהם יעמדו בו



כדי לגרום לתלמידים לפתח תחושת מסוגלות עלינו להתייחס אליהם כמי  

עלינו לתת להם משימות מאתגרות-שיש להם מסוגלות גבוהה 



-הנהיגו תרבות של חשיבה חיובית. 5

 ה נסו תמיד לחשוב ולדבר  /עם התלמידבשיחות
ה /ה יכול/חשבו כיצד התלמיד. באופן חיובי

ה ובמה הוא  /איך כל דבר מקדם אותו, להתקדם
קשיים  , גם כאשר מדברים על מכשולים. ה/תורם לו

חשוב לשמור על החשיבה החיובית  –וכישלונות 
ולחשוב יחד כיצד הם מפתחים ומקדמים את  

.ה/התלמיד



–צרו שפה אחידה בכל בית הספר. 6

לתלמידיםמשדריםהספרבביתהגורמיםכלכאשר
.אדירכוחנוצר,המסריםואותםהמטרהאותהאת

לתלמידיםמשדריםוהצוותהמוריםשכלוודאו
,!"בפניךשיעמודדבראין",!"רחוקתגיעואתם"
וודאו."להצליחוהיכולתהכוחכלאתלךיש"

וגםהיועצות,המקצועייםהמורים,שהמחנכים
ה/לתלמידמוותרלאאחדאף–האחריםהתלמידים

.ה/שלוהעצמיתהאמונהאתמורידאו



–פרגנו לתלמידים ממקום של חוזק וצמיחה אישית. 7

לפרגן,התלמידיםאתלחזקשונותדרכיםמצאו
תפסיקוואליצירתייםהיו.רוחםאתולהריםלהם

ממקוםתמידאך,אותםשיעודדודרכיםעללחשוב
וויתורמתוךולאופרטניתאישיתוצמיחהחוזקשל
.פשרהאו



–צרו סיטואציות שיעצימו את התלמידים. 8

השוניםהתלמידיםבהםמעצימיםמצביםתכננו
.שלהםהאישיותבחוזקותולהשתמשלזהוריוכלו

במשימותלהצלחההזדמנויותהתלמידיםעבורצרו
את,עצמםאתלהפתיעלהםואפשרומאתגרות

.ואתכםחבריהם



–הוואטסאפעבדו דרך . 9

כלילהוותיכול,ואישיכיתתי,וחזקפעילוואטסאפ
לעמידההתלמידיםולעידודלפרגון,לתקשורתחשוב

הוואטסאפמקבוצתפעילחלקהיו.באתגרים
נסואך,לתלמידיםמסריםדרכןוהעבירוהכיתתית

.זהאתזהולקדםלעודדמקוםלתלמידיםגםלתת



–אפשרו לתלמידים להוביל. 10

במהלךמהלכיםולהובילליזוםלתלמידיםתנו
אתעודדואךרשמייםהובלהתפקידיצרו.השנה

.רשמילאבאופןגםיוזמהלקחתהתלמידים



–צרו מפגשים מעוררי השראה. 11

השראהמעורריםאנשיםעםהתלמידיםאתהפגישו
אתבפניהםהציגו.סיפוריהםעםהפחותלכלאו

גםאך,ההשראהמעורריהאנשיםשלהצלחותיהם
אותההדרךואתבדרכםוהקשייםהכישלונותאת
.ולהצליחעמםלהתמודדמנתעלעשו



–צאו מהשגרה. 12

 השנה צרו הזדמנויות לגיוון ושבירת שגרה במהלך–
עודדו אותם  , אפשרו לתלמידים להעביר שיעורים

להכין פעילויות למידה מחוץ לכיתה ובנו אירועי שיא  
שבירת השגרה מחד מאפשרת מקום ליכולות  . יחד

ומאידך היא גם משדרת , השונות של התלמידים
.והם טובים ומובחרים" מגיע להם"לתלמידים כי 



שבירת שגרה מאפשרת מקום ליכולות השונות של התלמידים ומשדרת  

כי הם טובים ומובחרים" מגיע להם"לתלמידים כי 



ערב התרמה מדעי לילד החולה בניוון שרירים–הצעדים 12דוגמה ליישום 

מסוגלותתחושתלבנייתהצעדים12ליישוםהמרגשותהדוגמאותאחת
הכיתהתלמידי–שערכנומדעיהתרמהערבהינה,התלמידיםאצל
.ואני

10בןילד,עדישללסיפורוהתלמידיםאתחשפתיכאשרהתחילהכל
התפתחותאתשתעצוריקרהלתרופהוזקוקשריריםבניווןהחולה

במטרהזאתעשיתי,הסיפוראתלתלמידיםסיפרתיכאשר.המחלה
ניתןכיצדיחדיחשבושהםמצפהשאנילהםהבהרתי–בואותםלערב

מדעיערבלקייםהחליטווהתלמידיםמוחותסיעורביצענו.לעדילסייע
,הפעולהדרכיעלחשבוהם.מדעיותתחנותיעבירוהםבוירידמעין–

שיווקוהם,עבודהכצוותינפגשוהם,התפקידיםחלוקתאתביצעוהם
המשך....התחנותאתבנוהם,הערבאת



משמעותיסכוםשגייסמופלאהתרמהערבקיימוהם–ולבסוף
ודמויותתקשורתאנשי,שהוריםווידאתיעצמובערב.לעדילסיוע

ידלהםילחצו,לתלמידיםאישיתויודויגיעובקהילהמרכזיות
כלהפעילותבסיום?מכןולאחר.המוטיבציהאתלהםויגבירו
גםכמו,ה/שלולעשייהוממוקדחיובימשובה/קיבלה/תלמיד

הצליחוצעיריםתלמידיםבזכותכם":נוספותמחזקותאמירות
גרםשלכםהרעיון","בחייהםהראשונהבפעםמורכבניסוילבצע

אתם","לעדיותרוםוהלבהכיסאתלפתוחשלמהלקהילה
שיכנעתם,ובגדולהיוםזאתהוכחתם,המחרשלהמנהיגים

וכן"חשובכהבמעשהולהשתתףלירידלהגיע,לתרוםאנשים
.הלאה



אתשתעציםסיטואציהיצרנומהשגרהיצאנו?כאןהיהמהאז
עשייהלמצואיכלוותלמידהתלמידכלבה,התלמידים
להוביללתלמידיםאפשרנו.אישיותחוזקותולבטאמשמעותית

,וקבוצתיאישייעדוקבענוהתלמידיםאתאתגרנו,וליזום
מזמןשכזהאירועשהרי)לרובוכישלונותאתגריםעםהתמודדנו

כמתנותהתייחסנוולכולם,(וקשייםאתגריםשלמגוון
האירועבנייתכדיתוךאישיותשיחותקיימנו,למידהשמאפשרות

ביתלשארועברהכיתהגבולותאתגםשחצה,חיובישיחועודדנו
ההצלחותעללתלמידיםופרגנוהוואטסאפדרךעבדנו,הספר

.שלהםהמופלאהוהעשייה



הטענת מצברים עבור המורה–העצמת התלמידים 

 ומחוייבותהמורים משאבים מאיתנוהעצמת התלמידים דורשת
לדעתי העצמת התלמידים גם מונעת שחיקה , אך עם זאת, גבוהה
היא מטעינה את המצברים ומאפשרת יציאה משגרת  –שלנו 

היא מרגשת ומבהירה לנו כמה –ולא פחות מכך , העבודה שלנו
.מופלאים ומסוגליםשלנו באמת התלמידים 

המורים-העצמת התלמיד מטעינה את המצברים ומאפשרת יציאה משגרת העבודה שלנו 



גם אתם יכולים

תוכניותאתרקלאלתכנןהיאההוראהלצוותישליההמלצה
להעצמת,יותרגבוהלכווןאלא,למייצביםוההכנההלימודים

התלמידיםאתלראותעלינו.אישיתמסוגלותובנייתהתלמידים
המדינהעתיד.המדינהשלהחניתכחודמאתנוואחתאחדכלשל

.מדינתנואתשיובילהכוחוהםהיוצריםהם.בהםרקתלוי

צריכהשלנווהמחויבותהעתידדורעלמשפיעיםהחינוךאנשיאנו
כךלשם.וגבוהרחוק,קדימהלהסתכלכליםלהםלהקנותלהיות
עוצמותבעליהנםשלנושהתלמידיםולדעתלהאמיןעלינו

התלמידיםאללהתייחס,לכךבהתאמה.רחוקלהגיעומסוגלות
.המחרכמובילישלנו



פשרנית,סלחניתמגישה,להשתנותצריכהלתלמידיםשלנוהגישה
המתכוןזהו.מתפשרתובלתימעצימה,מצמיחהלגישה,ומוותרת

המדינהשלוכוחהשעתידהאזרחים,דרךפורציאזרחיםלטיפוח
.בהםתלוי


