כלים מעשיים
לניהול כיתה

על מודל גפן

איך עושים את זה?
השיטה של מודל גפן ,מבוססת על ניתוח התנהגות יישומי,
או בשם המוכר יותר “הגישה ההתנהגותית”.
השיטה שלנו נשענת על הגברת מוטיבציה ומתמקדת בשיפור התנהגויות מפתח,
שימנעו בעיות התנהגות שונות ,יעזרו לשמור על אווירה חיובית בכיתה,
יטפלו בקשיים יומיומיים ויחזקו התנהגויות חדשות וטובות.
השיטה שלנו מתבססת על התבוננות מקיפה ברגשות של הילד
והבנה עמוקה של הקליטה החושית הייחודית לו,
מתמקדת בשיפור התנהגויות מפתח
וקידום הרווחה הגופנית ,הנפשית והחברתית שלו (.)Well-being

ניתוח התנהגות על פי מודל גפן
כשאנחנו לא בטוחים מה הדרך הנכונה לטפל בהתנהגות מסויימת,
יש לנו את מפ"ת גפן:

בבחינה של התנהגות מסויימת ,חשוב להסתכל קודם מה קרה לפני -
מה גרם להתנהגות הזאת?
המורה נתנה דף עבודה ,ההורים ביקשו שהילד יבצע מטלה כלשהי ,יש רעש בכיתה ,ילד העליב ילד
אחר...
כיצד הילד הגיב? האם ההתנהגות מתאימה או לא?
מה הייתה התוצאה להתנהגותו? האם הייתה תוצאה מחזקת או התעלמות ,נזיפה ועוד?
כל אלו מאוד חשובים כדי לבחון מבחינה התנהגותית את הנסיבות שבהם מתעוררת בעיית
התנהגות והתוצאות המשמרות אותה.

גורמים לבעיות התנהגות – ויסות חושי
ישנם  3סוגים נפוצים של דפוסים בעיבוד חושי :
 .1תגובתיות יתר
ילדים שמגיבים לגירוי בעוצמה ולמשך זמן רב  -גם אם הגירוי כבר חלף.
כל גירוי משפיע על הילד בעוצמה גדולה יותר ,בתדירות ובמשך זמן רב.
למשל ,אם חלף אופנוע לידנו ,ילד עם תגובתיות יתר יגיב בפחד וחרדה לרעש ,הפחד יכול להימשך
זמן רב גם אחרי שהאופנוע עבר .או ילד שכל מגע בגוף שלו מעורר בו תחושה לא
נעימה וזה ממשיך גם זמן מה אחרי שהמגע הופסק.
פתרון  -חשוב לשים לב ולהיות מודע לכך שיכול להיות שלילד יש תגובתיות יתר.
מאוד חשוב ללמד ילדים כאלה לבקש בעצמם פתרונות  -לבקש כמה דק הפסקה בשקט,
לדאוג לחדר שקט גם אם זה חדר המנהלת/הסגנית.
במידה וילד חושב שנגעו בו בעוצמה ,ככל הנראה גם לילד זה יש תגובתיות יתר.
צריך לעבוד איתו להעלות למודעות שלו שהוא מרגיש את זה יותר מהרגיל ולמצוא פתרונות
אחרים.
אפשר ורצוי לכתוב/להראות בתמונות את הפתרונות (בהתאם לגיל הילד)
לאחר שמתרגלים איתו במסגרת פרטנית ,עוזרים לו לחפש פתרונות אחרים ומסייעים לו בזמן אמת
להצליח להשתמש בפתרונות האלו:
 לתת הכנה מראש במידה ואפשר(לדוגמה :להזכיר לו לפני ההפסקה או לפני מצבים מאתגרים)
 לסייע במידת הצורך(לדוגמה :ילד נגע בו והוא מיד רוצה להגיב בכעס ,להזכיר לו ולסייע לו לבחור פתרון אחר)
 -לחזק אותו על הצלחה במציאת הפתרון ובפעולה של ביצוע פתרון חלופי

 .2רישום עיבוד נמוך
ילדים אשר מתקשים להבחין בגירויים שאינם בעלי עוצמה חזקה.
ילדים אל ו נראים לעיתים מנותקים ,אפאתיים ,עייפים ,חסרי יוזמה ודחף פנימי לחקר סביבתם.
אלו הילדים העיפים בכיתה.
פתרון  -לילדים אלו ההוראה צריכה להיות ויזואלית יותר ,תחושתית יותר ועוצמתית יותר בכל איבר
חוש כדי שהחומר יהיה נגיש לילד.
גם אם צריך להנגיש לו חומר לימודי באופן פרטני ,זה חשוב לעשות זאת בעוצמה גבוהה יותר.
כמו כן ,ילדים כאלה זקוקים לפעילות מעוררת כל פרק זמן מסויים (תלוי בילד).
ריצה ,קפיצה...
זה הילדים שטוב שיהיו העוזרים שלכם וילכו ל"סידורים" על מנת לעורר אותם.
 .3חיפוש תחושתי
ילדים בעלי סף תגובה גבוה ,שיחפשו באופן אקטיבי גירויים תחושתיים בעלי עוצמה חזקה.
הם פעילים ואנרגטיים ונהנים מלחוות סביבה עמוסת גירויים תחושתיים ואף יוזמים פעילויות
בעלות גירוי תחושתי חזק.
צורך זה גורם לפעלתנות יתר ,התרגשות והסחת דעת ולכן מפריע ללמידה ולביצוע מטלות
היומיום ואף משפיע על איכות האינטראקציות החברתיות.
ילדים אלו לא מרגישים את גבולות הגוף שלהם ו"יתקלו" בילדים אחרים ב"כוונה" על מנת לחוש
את גופם.
פתרון -
א .כל פעילות שתעזור להם להרגיש את גופם תסייע להם .לדוגמה:
מגע לחץ ,מסז' עמוק ,סחיבת חפצים ,בניית בובה של הגוף שלנו...
יש להשתדל לתת להם פעילות כזו כל זמן קבוע ,או לפחות לפני פעילות הידועה כפעילות
מעוררת כמו משחק כדורגל.
ב .להכין מד תגובה :ללמד את הילד להבחין בעוצמות השונות של התגובות שלו.
להדגים ,לשחק וללמד אותו קודם כל לשים לב לזה .לאחר מכן ניתן לתרגל איתו סיטואציות
שונות ולראות איך אפשר להגיב עליהם בעוצמה שונה ומה זה גורם לסביבה.
חשוב שהילד יבין את ההשלחות לעוצמת התגובה שלו.
בשלב שני ,ניתן לבקש ממנו ליישם את זה מחוץ למסגרת שיעור פרטני ,וכמובן לחזק אותו על
הצלחה.
שימו לב :צורך זה לא נגמר (אין רוויה) לכן חשוב להגביל ולהגדיר זמנים!

גורמים לבעיות התנהגות – פתרון בעיות
קושי בפתרון בעיות
כשמדובר בקושי בפתרון בעיות ,תמיד חשוב להשתמש במילה בעיה ובמילה פתרון.
ראשית ,חשוב לבדוק מה הסיבה לקושי בפתרון בעיות ולהתייחס לקושי לפי הסיבה.
כלומר ,לא ניתן את אותו פתרון לילד שהקושי שלו נובע מוויסות רגשי ולילד שלא מבין
סיטואציות חברתיות.
עם כל ילד כזה יש צורך בעבודה פרטנית .לא מדובר בעבודה ארוכה ,אך יש חשיבות
לעשות אותה באופן רציף לאורך כמה שבועות על מנת לייצר תהליך למידה ולאחר מכן
להתחיל ליישם אותה ביום יום.
 .1וויסות רגשי
ילדים שמרגישים בעוצמה גבוהה מדי/נמוכה מדי.
לעיתים יגיבו בתסכול רב לבעיות ולמצבים בהם מרגישים שאין להם מה לעשות והם
חסרי אונים.
יבכו בעוצמה ,יזרקו חפצים ,יפגינו אלימות רבה .לעיתים יכולים להיות גם אדישים
למצבים רגשיים שונים.
 .2חוסר הבנה של סיטואציות חברתיות
ילדים שאמנם מגיבים בעוצמה נכונה ,אבל בפועל לא מבינים לפעמים סיטואציות
חברתיות .למשל ,חשבו שילד הוא חבר שלהם למרות שהוא לא ולכן יכולים להתקשות
למצוא חברים ,חשבו שצוחקים עליהם למרות שלא באמת צחקו עליהם ,או שלא יבינו
שצוחקים עליהם...
כאן נכנסת לתמונה תיאוריית המיינד:

תיאורית המיינד מתייחסת לחשיבות בהבנה של מה האחר חושב.
קיים קוש י בהבנת האחר כשונה ממני ,כבעל רצונות ,רגשות ומחשבות שונים ממני.
הקושי להבין מצבים מנטאליים אצל אנשים פוגע ביכולת של הילד לנבא התנהגויות,
להבין אמונות ,רצונות ורגשות של האחר ולתת פירוש הולם להתנהגות חברתית.
פתרון  -במידה ואכן לילד יש קושי כזה חשוב לשים לזה לב ,ובכל סיטואציה לעזור לו
לחשוב איך הילד השני רואה את הדברים מנקודת מבטו.
בשלב ראשון ניתן לדבר ולתרגל הבנת רגשות של אחרים בסיטואציות שונות ע"י
תמונות ,לאחר מכן לדבר על פתרון בעיות חברתיות שלא קשורות לבעיות אישיות של
הילד ואז פתרון בעיות ספציפיות של הילד (תלוי גיל).
 .3הסטוריית למידה
ילדים שלמדו להתמודד בצורה מסוימת ולא מותאמת עם בעיות התנהגות .מקללים,
מרביצים ,בוכים ...הוויסות הרגשי וההבנה החברתית תקינה ,אבל צריכים ללמוד
אסטרטגיות חדשות לפתרון בעיות.
פתרון  -חשוב לתרגל עם הילד סיטואציות שונות ולשוחח על פתרונות אחרים .אופן
השיחה תלוי בגיל הילד.
זה יכול להיות החל מציורים ותמונות תמונות שקרו באמת לילד צעיר יותר ,או שיח
מילולי עם ילד בוגר.
איך עושים את זה?
א .מסבירים מה אותו ילד הזה חשב/רצה
ב .מה הילד השני חשב או רצה (האם אותו הילד יודע?)
ג .מה היתה הבעיה?
ד .מה הפתרון שבו הוא השתמש?
ה .איזה פתרונות אחרים יכולים לעזור?
המטרה היא שאותו ילד יעלה את הפתרונות לבד ,אך בשלב ראשון בהחלט ניתן ללמד
אותו למצוא פתרונות ולתת לו תשובות.
הפתרונות תמיד צריכים להיות בעמק השווה ,פשרה .כאשר כל אחד מהצדדים משיגים
קצת ממה שרצו.
אצל ילדים קטנים ניתן גם לתרגל ולהמחיז את זה.

צירפנו כמה תמונות לדוגמה
כדי להמחיש איך ניתן להציג לילד בעיות ופתרונות בצורה ויזואלית:

איך למנוע התנהגות אלימה
מניעה
 .1הגדרת ציפיות והכנה מראש  -איך כן להתנהג?
לפני כל משימה שאנחנו יודעים שיכולה לעורר את ההתנהגות האלימה.
 .2מתן תשומת לב בלתי מותנית
לעתים רבות ,התנהגות של אלימות מתרחשת כדי להזמין תשומת לב מהמבוגר
האחראי .נדאג להעניק לילד תשומת לב לאורך היום על מנת "למלא את הבור" של
תשומת הלב שלו .לרוב ,פעולה זו גורמת להפחתה משמעותית באלימות.
 .3דרישה קלה יותר/עזרה לביצוע הדרישה
אם מדובר במעשה אלימות שקורה כשהדרישה שהילד מקבל קשה מידי עבורו לביצוע,
ניתן לו משימות קלות יותר על מנת להפחית את מעשי האלימות במצבים אלו ובהדרגה
נעלה ברמה.
 .4לימוד מראש של התנהגות נאותה
נלמד את הילד מראש כיצד עליו להתנהג במצבים המאתגרים עבורו בצורה נכונה.
 .5תכנית פתרון בעיות
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חיזוק התנהגות אלטרנטיבית
 .1מתן מחזקים מוחשיים ושבחים בעקבות שיתוף פעולה והתנהגות נאותה לאורך היום.
 .2עזרה לביצוע דרישה.
 .3חיזוק על התנהגות נאותה במצבים שידועים מראש כמתסכלים.

הפחתת התנהגות אלימה
אלימות זה קו אדום!
הילדים צריכים להרגיש ולדעת שהם עברו את הגבול ועשו משהו חריג,
באמצעות תגובה מהסביבה שלהם.
איך להגיב בצורה הנכונה ביותר?
 .1תוצאה מותאמת לילד
כל ילד הוא שונה ובדיוק כמו שצריך להתאים מחזק לילד ,גם צריך לדעת להתאים
תוצאה לא נעימה .יש ילדים שבשבילם הוצאה מהכיתה זה פרס ובשביל אחרים זה
עונש.
התוצאה שהילד מקבל צריכה להיות לא נעימה עבורו.
 .2תוצאה מיידית
פסק זמן ,הוצאה מהכיתה ,כתיבה במחברת קשר ,הורדת מחזק ,הפסקת פעילות
מועדפת.

מה לעשות לאחר ההתנהגות?
 .1סיוע בחזרה לפעילות
אחרי שילד היה בפסק זמן יש קושי לחזור לפעילות ו"לרדת מהעץ".
סייעו לילד פיזית לבחור ולחזור לפעילות.
 .2הכנה מראש
על פי מחקרים מדעיים רבים ,הילדים בהתחלה יגבירו את עוצמת ההתנהגות ,מכיוון
שהיו רגילים לתגובה מסוימת מהסביבה ופתאום היא לא קיימת יותר.
לכן הם מגבירים עוצמה בתקווה שזה אולי כן יביא לתגובה המיוחלת (ישתוללו יותר,
יבעטו בדלת ,יזרקו חפצים)
אל תתרגשו והתכוננו מראש! אל תתנו תשומת לב ,השתדלו להגן על עצמכם והסביבה,
שימ ו טיימר ונשמו עמוק .ברגע שהטיימר מצלצל סייעו לילד לחזור לפעילות.

אי היענות לדרישה
הילדים מצופים להיענות לדרישות לאורך כל היום ,החל מלהכנס לכיתה ,להוציא מחברות
ועד להכנת שיעורי בית.
ילד שלא נענה לדרישת המבוגר עלול לחוות תחושת כישלון פעמים רבות במהלך היום.
לכן ,היענות לדרישה היא מיומנות בסיס ליצירת התנהגות חיובית בכיתה.

הגדרת ההתנהגות
במקרה של אי ביצוע דרישה ,מאוד חשוב לזהות קודם כל מה הפונקציה של ההתנהגות על
פי מפ"ת גפן ולפי זה נחליט על התכנית:

טיפול בנסיבות
 .1הגדרת ציפיות והכנה מראש
 .2חיזוק בלתי מותנה במידת הצורך
במידה ומדובר בתשומת לב ,אנחנו מבינים שהילד לא יודע לבקש תשומת לב בצורה
מתאימה ולרוב מקבל תשומת לב על התנהגות שלילית.
חשוב שנתייחס לילד ונעניק לו תשומת לב באופן קבוע במהלך היום .אפילו כל כמה זמן
שנקבע מראש.
תשומת הלב יכולה להיות חיוך ,מגע קל על הכתף ,מחמאה ועוד...
 .3בדיקת קו הבסיס של הילד (אקדמי וקוגנטיבי) –
כדי שנוכל להגביר את הסיכוי להגיב לדרישה ,חשוב שנדע בוודאות שהילד יכול לבצע
את הדרישה מבחינה אקדמית ,ושהוא מבין את הדרישה.

 .4מתן סיוע ועזרה פיזית/מילולית  -עד לביצוע הדרישה בהצלחה!

טיפול בתוצאות
 .1זיהוי הצלחות וחיזוקן –
כדאי לסמן לעצמינו מצבי הצלחה ולכמת אותה )כמה פעמים התרחשה(,
כדי לדעת לקבוע אם היה שינוי התנהגותי או לא.
 .2הפסקת המחזק המשמר את בעיית ההתנהגות –
אחרי שזיהינו מה משמר ההתנהגות הבעייתית (תשומת לב ,וויתור כשקשה),
נפסיק לחזק את הילד על ההתנהגות הלא מתאימה (כמו הימנעות מדרישה)
ונשים לב שהוא כן מקבל את אותו החיזוק עבור התנהגות של ביצוע דרישה.

שוטטות
אחת הבעיות הבולטות כיום במערכת החינוכית היא השוטטות.
בבתי ספר רבים אפשר לראות מספר רב של ילדים משוטטים במסדרונות ,לא נמצאים
בכיתה וגם משוטטים באמצע השיעור ומפריעים למהלך התקין של השיעור.
לרוב ,בעיית ההתנהגות הזו היא ההתחלה שממנה צומחות בעיות כמו:
אלימות ,נשירה ואי הצלחה אקדמית.
שוטטות היא התנהגות חוד – זאת אומרת ,שאם נתמקד בהתנהגות זו כהתנהגות שאותה
אנו רוצים להפחית ,בעקבותיה יבואו עוד התנהגויות שיופחתו באופן טבעי.

מניעה
 .1זיהוי קו הבסיס
חשוב לבדוק מה מספר הפעמים שהילד קם בשיעור.
 .2הגדרת ציפיות והכנה מראש
נכין את הילד שמהיום יכול לקום רק  Xפעמים בשיעור (בהתאם לקו הבסיס).
במידה ויצליח יקבל מחזק .אם ממש קשה לו ,הוא יכול לבקש רשות מהמורה.
 .3עזרה להצלחה במשימה
ניתן להכין שלט לבקשה להפסקה ולעזור לו להשתמש בשלט.
 .4וויסות חושי
אם מדובר בילד שזקוק לקום ומתקשה לשבת לאורך זמן ,מומלץ לפני תחילת שיעור
להכניס פעילות מעוררת של ריצה או לתת לו תפקיד להביא משהו לכיתה.

לימוד
לימוד של התנהגות חלופית התואמת לפי הצורך של ההתנהגות.
תלוי מה הסיבה שהילד קם ,לפי זה נלמד התנהגות מותאמת ,כמו:
בקשת רשות ,בקשת הפסקה ,ישיבה לאורך זמן...

אחרי ההתנהגות
 .1בכל פעם שנראה שהילד משתמש בהתנהגות החלופית אותה למד ,הוא יקבל חיזוק
שנקבע מראש.
 .2בכל פעם שהילד יבצע משימה ניתן חיזוק שנקבע מראש.

אי ביצוע משימה אקדמית
מניעה
 .1הגדרת ציפיות והכנה מראש
בטרם הגשת המשימה (כמו דף עבודה או פתיחת חוברת עבודה) אפשר להגיד "עוד
מעט אתן דף עבודה ,אני מבקשת שתתחיל לענות על השאלות ,אם יהיה לך קשה תפנה
אלי בשקט ואשתדל להתפנות אליך מיד"
 .2הורדת דרישה לפני התנהגות הסירוב
אם יודעים שלילד יש קושי בתחום מסוים (למשל :שברים ,שמות עצם באנגלית,
היסטוריה וכו')  ,רצוי לתת מראש משימה פחות קשה ,כדי להגדיל את הסיכוי שהוא
יבצע את המשימה.
לדוגמה :לענות על שאלה אחת או  2מתוך הדף ,לשבת לידו ולסייע מההתחלה,
לתת לו לעבוד מחוץ לכיתה עם מישהו נוסף שיעזור...
 .3לימוד התנהגות חלופית
התנהגות לא רצויה :בקשה להפסקה מביצוע המשימה
התנהגות רצויה :בקשת עזרה
ישנם הרבה ילדים שלא יודעים כיצד לבקש עזרה בצורה נאותה,
ובמקום זאת הם עלולים להפריע ,לצעוק "אני לא מבין כלום!" או לא לפתור את
המשימה.
לא נוכל לדרוש מהם לשנות את התנהגותם מבלי ללמד אותם מהי ההתנהגות הרצויה.
לכן מומלץ לפנות אליהם בזמן רגוע )לא בזמן שיעור( ולהגיד איך היינו מצפים שהתלמיד
יפנה אלינו כשהוא זקוק לעזרה.
למשל :לקום בשקט ולבקש עזרה ,סימן מיוחד שרק אתם מבינים...
 .4מתן סיוע
עזרה להצלחה במשימה

לימוד
לימוד של התנהגות חלופית התואמת לפי הצורך של ההתנהגות.

אחרי ההתנהגות
 .1בכל פעם שנראה שהילד משתמש בהתנהגות החלופית אותה למד ,הוא יקבל חיזוק
שנקבע מראש.
 .2בכל פעם שהילד יבצע משימה ניתן חיזוק שנקבע מראש.

חוזה אישי
חוזה התנהגותי הוא חוזה כתוב (ויזואלי) בין ילד למבוגר ,בו מוגדרות ההתנהגויות שהילד
צריך לבצע בצורה יישימה ,מדויקת וברורה ככל הניתן והתגמול שיקבל במידה ויבצע.
החוזה מוצג בהתאם לגיל ולרמה התפקודית של הילד (ככל שהילד צעיר יותר ,החוזה יהיה
ויזואלי יותר ומלווה בציורים ותמונות).

איך כותבים חוזה נכון?
לחוזה התנהגותי יש  3מרכיבים.
 .1תיאור ההתנהגות/חוקים
יש לכתוב את ההתנהגות בצורה ברורה ואופרטיבית.
לדוגמה :לשבת  10דקות בלי לקום ,לקום רק פעמיים במהלך השיעור ,לעבור הפסקה
שלמה ללא אלימות.
שימו לב שאתם לא בוחרים התנהגויות שהילד לא יצליח לבצע.
תמיד כדאי להתחיל מהרמה בה הילד נמצא ולעלות בהדרגה.
 .2תיאור הפרס (התגמול)
יש לכתוב בבירור מה הילד יקבל אם יעמוד בחוקים ובביצוע המשימה.
למשל :על כל שיעור שעבר בהצלחה הילד מקבל הפסקה של  10דקות.
 .3מעקב ביצוע
צריך לעקוב ולראות שהחוזה אכן מתבצע .במידה ומשהו לא עבד ,צריך לזהות את
הסיבה לזה :אולי התגמול הגיע בזמן לא נכון? אולי הפרס לא מתגמל מספיק? אולי לא
הקפידו לתת לו את הפרס?

חוזה אי שי לדוגמה:

רעיונות נוספים – בעיות התנהגות אצל יחיד
התנהגויות לא נאותות להפסקה
 .1התנהגות :פגיעה בתלמיד אחר (פיזית או מילולית)
תגובה :לעצור את הסיטואציה ולהגיב ע"פ תקנון בית הספר
 .2התנהגות :שוטטות בשיעור
תגובה :התעלמות בהתחלה ,לאחר  5דקות כשיוצר קשר עין עם המורה – להזכיר לו שעליו
להשלים את החוזה.
 .3התנהגות :מסרב לבצע מטלה
תגובה :התעלמות בהתחלה ,לאחר  5דקות כשיוצר קשר עין עם המורה – להזכיר לו שעליו
להשלים את החוזה.
 .4התנהגות :הצקה לתלמיד אחר במהלך השיעור
תגובה :מניעה לפני הדרדרות – סימן מוסכם ליציאה מחוץ לכיתה

רעיונות למחזקים/פעילויות פרס
 .1שיטת מוטיבציה עם המנהלת/היועצת
 .2תעודת הערכה הביתה
 .3יציאה מוקדמת מהשיעור
 .4בחירת חבר ביציאה מהשיעור
 .5דקות לפני סוף השיעור כולם יוצאים להפסקה
 .6פעילות מיוחדת
 .7זמן משחק במחשב
 .8משחק קופסה/עם כדור
 .9להעביר  10דקות בשיעור חינוך בנושא שהתלמיד אוהב

התנהגויות "קו אדום"
 .1סירוב מתמשך
 .2חוצפה
 .3אלימות מילולית
 .4אלימות פיזית
 .5פגישה ברכוש (טריקת דלת ,זריקת חפצים ,בעיטה בקיר(

תגובות לדוגמה :הישארות בכיתה בזמן ההפסקה ( 10/5דקות() אי השתתפות
בפעילויות כיף כיתתיות ,תגובה על פי תקנון בית הספר...

התנהגויות אלטרנטיביות לחיזוק
 .1ישיבה נאותה
לקום מהמקום בהצבעה/בסימן מוסכם בין המורה והתלמיד בלבד.
 .2היענות לדרישה ושיתוף פעולה במטלות כיתתיות
התארגנות בזמן ,ציוד ,השתתפות במשימות.
 .3כבוד הדדי
דיבור והתנהלות מכבדים כלפי האחר.
מחזקים לדוגמה  :עזרה למורה לספורט ,לצאת עם חבר מהשיעור ,חונך בכיתת
חינוך מיוחד או כיתות נמוכות יותר ,עזרה לאב הבית ,פעילות אישית...

רעיונות למחזקים קבוצתיים
 10 .1דקות פנאי בסוף היום לכלל תלמידי הכיתה
 15 .2דקות של משחקי מחשב לימודיים
 .3אישור לבצע את המטלה מחוץ לכיתה
 .4סרט בהפסקת אוכל
 .5מוזיקה במהלך הפסקת אוכל
 .6מסיבת ריקודים
 .7קריוקי
 .8משחק קבוצתי בחצר
 .9זמן בדיחות
10 .10שיעור ללא שיעורי בית
 .11הודעה משמחת לכלל הורי הכיתה
 .12זמן משחק
 .13מדליה כיתתית
 .14בחירת שיעור נוסף אותו ירצו ללמוד
 .15הארכת זמן הפסקה קצרה
 .16הודעה משמחת למנהלת
 .17סרט כיתתי  +פופקורן
 .18אחרות עשר על הדשא בחצר
 .19פעילות יצירה לכל הכיתה

תכנית עבודה לדוגמה
שיתוף פעולה והפחתת שוטטות בכיתה
 .1תצפית
בתצפית נראה כי מרבית הילדים לא לוקחים חלק פעיל בשיעור
(לא מצביעים ,לא משתתפים ,לא מבצעים משימות(
וגם קמים כ 17-פעם במהלך השיעור (לשירותים ,לזרוק משהו לפח(...
 .2בחירת התנהגויות מטרה
השתתפות פעילה ,השתתפות וישיבה לאורך זמן נבחרו כהתנהגויות המטרה העיקריות.
הוגדר לילדים כי יקבלו ויצברו נקודות על השתתפות פעילה ,השתתפות וישיבה.
 .3פעילות לחיזוק ההתנהגות
הכיתה חולקה ל 4קבוצות והוחלטה מטרה לחיזוק ההתנהגות:
על כל קבוצה לקום פחות מ 15פעמים במהלך השיעור.
הנקודות חולקו בשיטה בה ילד אחד שמצליח נותן נקודה לכל הקבוצה .בסוף היום הקבוצה
המנצחת זוכה בפרס.
כל פעם שילד קם במהלך השיעור ,המורה מסמנת  Xעל הלוח בקבוצה שלו.
ובמידה והקבוצה הצליחה לקום פחות מ 15-פעמים במהלך השיעור ,הם זוכים בפרס.

תכנית עבודה לדוגמה
הגברת שיתוף פעולה ומשימתיות בכיתה
 .1הגדרת ציפיות
בתחילת כל יום הוסבר והוזכר לתלמידים כי עליהם לקחת חלק במשימות הכיתה (דפי עבודה,
משימות קבוצתיות)
 .2פעילות לחיזוק התנהגות אישית
הגרלה נושאת פרסים.
כל תלמיד מקבל כרטיסי הגרלה שונים בזמנים שונים בהם הוא ביצע משימה כלשהי.
ההגרלה התקיימה פעמיים ביום (בבוקר ובצהריים –  2כרטיסים זוכים בכל הגרלה והזוכים
זוכים בפרס עצמאי)
 .3פעילות לחיזוק התנהגות קבוצתית
בסוף כל יום סופרים את הכרטיסים שצברה כל הכיתה ביחד.
במידה ואספו יותר מ 27-כרטיסים ,כל הכיתה מקבלת הפסקה נוספת.

תכנית עבודה לדוגמה
הגברת שקט בכיתה ועידוד דיבור בהצבעה
 .1הגדרת ציפיות
בכל בוקר הוסבר והוזכר לתלמידים שעליהם לפנות למורה רק בהצבעה ולשמור על שקט
בכיתה.
 .2פעילות לחיזוק התנהגות האישית
הגרלה אישית נושאת פרסים כיתתיים.
שמים בכיתה צנצנת עם פתקים ב 3-צבעים שונים:
פתק צהוב – שמות התלמידים
פתח ירוק – התנהגות (דיבור בהצבעה ,שקט)
פתק כחול – מחזקים כיתתיים
בסוף היום המורה מוציאה פתק צהוב (של תלמיד) ופתק ירוק (ההתנהגות).
במידה והתלמיד שעלה בהגרלה עמד בקריטריון ,כלומר ,ביצע במהלך היום לימודים את
ההתנהגות שהוגרלה (לדוגמה שמר על שקט( ,הכיתה כולה מקבלת נקודה.
המורה מגרילה  5שמות בסוף היום ואם אותם ילדים עמדו בקריטריון הכיתה כולה זוכה להגריל
פתק כחול (פרס קבוצתי)

תכנית עבודה לדוגמה
הטרוגניות ברמת הלימוד בכיתה
תכנית זו נכתבה בעבודה רב מקצועית עם מנתחת התנהגות מצוות גפן,
צוות השילוב של הבית ספר ,המנחה הפדגוגית והמחנכת.
מטרת התוכנית היא לחלק את הכיתה לפי רמות על מנת לסייע לתלמידים בצורה המותאמת להם,
ללמד ולהנגי ש להם את החומר בהתאם לרמת הקושי ולעקוב אחר רכישת החומר הלימודי עם
נתונים מדידים ואובייקטיבים.
 .1חלוקה לקבוצות
הכיתה חולקה ופוצלה ל 3-קבוצות לפי רמות אקדמיות )רק בשיעורי שפה וחשבון).
 .2אמצעי למידה
בלמידה פרונטלית כיתתית ,הלמידה מבוצעת לפי הקבוצה הבינונית.
 .3דרכי סיוע
לכל קבוצה נקבעו דרכי סיוע שונים בהתאם לרמת הקבוצה.
 .4הגדרת מטרות על לפי רמות
לכל קבוצה נגדיר מטרות על שנתיות ורבעוניות על פי רמת הלימוד שלהם.
לדוגמה :בנושא קריאה נוכל להגדיר מטרת מחצית של הקבוצה הנמוכה,
זיהוי כל אותיות הא-ב עד סוף המחצית הראשונה.
 .5אמצעים להשגת המטרות
לכל מטרה נכתוב אמצעים שבעזרתם ניתן ללמד את החומר הלימודי בהתאם לרמת הקבוצה.
דוגמה לאמצעים שמסייעים לנו להגיע למטרת המחצית:
הכנת מחברת אישית לכל תלמיד הכוללת מילים ותמונות ,שימוש במשחקי זיכרון ,שימוש
באמצעים רב חושיים (פלסטלינה ,כתיבה על הגב ,קצף גילוח על השולחן)...
הילדים מחוזקים לפי המטרות הקבוצתיות שלהם.
 .6מעקב ושינויים ברמות
כל מחצית יושבים על הנתונים ומחליטים האם לשנות קבוצות ורמות.

אפליקציות מומלצות
בעבודתנו במסגרות חינוך,
ראינו מורות רבות נעזרות בהצלחה באפליקציות לניהול כיתה
המסייעות במדידת זמנים ,כתיבת כללים וחיזוקים לכיתה.
כדי שתוכלו ליישם תכניות כיתתיות בקלות,
ריכזנו בשבילכם את האפליקציות העיקריות:
ClassDojo .1
אפליקציה שבה ניתן להציג את כללי הכיתה ולהעניק נקודות.
בקלאס -דוג'ו אפשר גם להעלות עבודות של התלמידים ולשתף את ההורים.
ClassroomScreen .2
אפליקציה לניהול שיעור.
אפשר להקרין את האפליקציה על המסך ,להשתמש בטיימר ,ליצצר ,להשתמש בסמלים
ועוד הרבה פונקציות ויזואליות המסייעות להסבר.
Decision Roulette .3
אפליקציה לבחירת מחזק.
תוכלו להזין פרסים שונים לאפליקציה ולאחר שקבוצה או ילד זוכים בפרס לבחור אקראית פרס
(כמו גלגל המזל) .כיף מאוד ומעודד ילדים להשתתף.
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