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שטח-פדגוגית

הזדמנותאזורי 
2018-2019ט''תשעלצוות ולתלמידים 



להציג ולתרגל את מושגי פדגוגית שטח1.

להסדיר במושגים את הניסיון המקצועי של הצוות  2.

לתרגל את הצוות החינוכי במרכיבי התמודדות ולמידה3.

א''תלשלב את ערכי פדגוגית שטח במערכת החינוך בעיריית 4.

מטרות המצגת
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:שינויי מיקוד על כיוונים בניווט ההתפתחותי

כלים,     הישגיות,     טקטיקה

מיומנות,     מוטיבציה,    מטרות

תפקוד אישי

אישי-בינתפקוד 

תפקוד מוטורי

( בחירה)הכוונה עצמית 
תפקוד קוגניטיבי

אחריות

פיתוח אישי
במכלול הגורמים  

:המשפיעים

תנע, זמן, השפעה על קצב

עמית שריג: דיון בהנחיית
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גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?מה אנחנו רוצים כתשתית להתפתחות
"הר לטפס עליו"לתת לתלמידים ולקהילה 1.

יעד התפתחותי•

יעד סביבתי•

לחנך דור אחד לחיבור ואחריות אנושית וסביבתית  2.

לשימור עכשווי•

לשימור הדורות הבאים•

עמית שריג: דיון בהנחיית
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גורמים משפיעים בניהול הלמידה

:דרישות מערכת
:  מנהל למידה של1.

חינוך פרטניים וקבוצתיים, טיפול, תהליכי ניהול•

משברים כחומר ללמידה והתפתחות פרטניים וקבוצתיים•

צוות לאירועים פרטניים וקבוצתיים, מרחב, הקצאת משאבים של זמן•

תפקודית עם יכולת אוטונומית  -לעבודה רב–צוות מסונכרן 2.

מרחבי פעולה לבחירה ושינוי על פי מצב–סטינג3.

צוותיתשיקוף והפגה , פרשנות, עיבוד–הדרכה4.

מערכת זמנים גמישה ומשתנה על פי דרישה של מצב ומקום-זמן5.

התפתחותי מול הישגי–מיקוד6.

יוזמת תהליך התפתחותי פרטני וקבוצתי  , מבוקשת מערכת גמישה:לסיכום

גיא אילון: דיון בהנחיית
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גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?מה הם אתגרי המסגרת שלנו

מיקוד בהתפתחות ולא בהישגים

אוטונומיה גמישות אתגרים

צוות צוות צוות

זמן זמן זמן

מרחב מרחב מרחב

גיא אילון: דיון בהנחיית
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גורמים מבניים משפיעים  3
בניהול הלמידה

חינוך צוות

תפקודיים" כובעים"3
משפיעים בניהול הלמידה

ניהול הלמידה–פדגוגית שטח 

גיא אילון: דיון בהנחיית
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:המטרה

אור יחזקאלי: מנחה

"קפה"להכין 

מחסה

לטעות

לבחור נתיב

לקחת ציוד

ללכת

לעזור

להתמצא

להדליק אש

לעצור

להוביל
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?איזה גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?איפהמרחב 

?כמה? מתיזמן 

?כמה?  מיצוות 

?איך? מי? מתי? איפהניהול 

?איך? מי? מתי? איפהטיפול 

?איך? מי? מתי? איפהחינוך 

שטח כיתה גורם

גמיש קשיח מרחב

גמיש קשיח זמן

גמיש קשיח צוות

שטח כיתה מרכיב

מובנה מובנה חינוך

מובנה אינטואיטיבי טיפול

מובנה אינטואיטיבי ניהול

יפעת לוי: דיון בהנחיית
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משמעות הגורמים המשפיעים בניהול הלמידה

שימוש במרחבים שונים–מרחב 

פתיחת אזורי זמן–זמן 

הקבצת צוות והדרכה–צוות 

פרטני, קבוצתי–ניהול 

פרטני, קבוצתי–טיפול 

פרטני, קבוצתי–חינוך 

שטח כיתה גורם

גמיש קשיח מרחב

גמיש קשיח זמן

גמיש קשיח צוות

שטח כיתה מרכיב

מובנה מובנה חינוך

מובנה אינטואיטיבי טיפול

מובנה אינטואיטיבי ניהול

יפעת לוי: דיון בהנחיית
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?ננהל משבר כחלק מתהליך חינוכי/איך נטפל

צוות  , זמן, מרחב: שימוש מיטבי במשאבי

גורם

רחוב
מרחב מקומי פתוח )

(ומוכר

פארק
מרחב מקומי פתוח )

(ואורגני

חצר
(מרחב מקומי סגור ומוכר)

מסדרון
(מעבר בין כיתות)

כיתה
מרחב מקומי  )

(סגור ומוכר

מרחב

ממוקד
הקצאת זמן ככל )

כדי להפוך הנדרש 
(את האירוע ללמידה

עוקב
מעקב ובקרה על )

(התהליך ומגמותיו

תהליכי
הקצאת זמן על חשבון לוח)

הזמנים כדי למפות את  
(האירועים לרצף תהליכי

מורחב
על חשבון  הקצאת זמן נוסף)

הזמנים כדי להפוך את  לוח
(האירוע ללמידה

נקודתי
עד  מוגבל)

להשבת  
(הנורמה

זמן

ריבוי
כל צוות המסגרת  )

כקהילה מתרכז לפי 
(משימה

קבוצתי
צוות מלווה ומתרכז  )

(לפי משימה

משולש
(מורים לכל המשימות3)

(קו)זוג 
(לכל המשימותמורים 2)

בודד
מורה יחיד לכל  )

(המשימות

צוות

יפעת לוי: דיון בהנחיית
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:הדרך

:  תרגול צוות חינוכי

לשפר גמישות ועצמאות: מטרה
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גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?איך נטפל במשבר כחומר חינוכי

?איזה משברים יש

זמן מרחב אירוע משתתפים

הרבה לפני סגור בריחה נער

מעט לפני פתוח איום נערה

תוך כדי ציבורי פגיעה עצמית נערים

מיד אחרי מוסדי פגיעה באחר נערות

אחרי שטח השחתה חבורה

רועי אלוני: מנחה
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גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?איך נטפל במשבר כחומר חינוכי

MTS :צוות רב תפקודי

זמן מרחב אירוע צוות

יחיד

קו

תלת

רב

רועי אלוני: מנחה
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גורמים משפיעים בניהול למידה

?איך נטפל במשבר כחומר חינוכי

סוגי פרשנויות4: פורמטים

+(ת''אפרמודל )
סוגי פרשנויות

רגשי
(דפוסי תגובה)

סביבתי
(השפעה סביבתית וקבוצתית)

היסטורי
(דפוסי עבר וניסיון עבר)

פיזי
(מצב פיזיולוגי)

עמית שריג: מנחה
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גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?איך נטפל במשבר כחומר חינוכי

(TASמודל ( )פירוק מרחבי)מרחבי דיון 3: פורמטים

3מרחב  2מרחב  1מרחב  אפשרויות של מרחבי  

דיון

● ●●
כיתה

●● ●
מסדרון

●● ●●● ●●
חצר

●● ●● ●
שטח פתוח

רועי אלוני: מנחה
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גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?איך נטפל במשבר כחומר חינוכי

הפנמה, הנכחה, פירוק, הזחה: דרכי פעולה

(SFERמודל )

דרכי פעולה

רחוב פארק חצר מסדרון כיתה הזחה

היסטורי סביבתי דינמי קבוצתי מרחבי פירוק

תרבות חוק בטיחות כבוד מוסר הנכחה

רצונית מתווכת עדות פרשנית עצמאית הפנמה

אור יחזקאלי: מנחה



18

גורמים משפיעים בניהול הלמידה

?מה הכלים שלנו

מוגנות ס''ביה מחנך ומורה תלמיד כלים

? מסגרת צוות משתתף חוזה

? זמן ומרחב צעדים10,000 צעדים10,000 תנועה

? זמן ומרחב MWAT MWAT התמודדות

? זמן ומרחב TAS TAS עיבוד

יפעת לוי: מנחה
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גורמים משפיעים הניהול למידה

?איך נטפל בהתמודדות כמנוע חינוכי

(הנכחה)מחלקות התמודדות 4: פורמטים

(MWATמודל )
רצון מאמץ תנועה מחלקות התמודדות

הר

דרך

בית

זמן

גיא אילון: מנחה



תנועה

רצוןמאמץ
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:מחלקות4ההתמודדות מחולקת ל 

שלשה מרכיבים בהתמודדות

כתנאי הכרחי להתפתחות
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דרךהר

זמן בית

מרכיבי התמודדות

גיא אילון: מנחה
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מפת דרכים למרכיבי התמודדות ולמידה

 
 שבעה מרחבים

 תפישתיים

Δ 

 הר

Υ 

 דרך

  

 בית

Ο 

 זמן

לא ידעתי   ציפייה
שאני יכול 

לא ידעתי שאני 
יכול 

לא ידעתי שאני 
יכול 

לא ידעתי שאני 
יכול 

במצבים לפעול  חשיפה

חדשים 
להכיר כיוונים 

חדשים 
לטפל במצבים 

חדשים 
לצאת ממה 
שאני רגיל 

להחזיק  אינטנסיביות
מעמד 

לשמור על שיווי לתחזק מקום להתמיד בכיוון 
משקל 

לטפס מצעד  חזרתיות
לצעד 

ללכת מצעד 
לצעד 

לבנות שלב 
שלב 

להתמיד 

לראות את  דמיון
 בסיוםעצמי 

לשאוף למקום לתכנן מקום  לגלות ולמצוא 

להיות עם  זמן חלום

עצמי 

להיות עם להיות במקום להיות עצמאי 

המקום 

לדעת שאני  ציפיה חדשה

 יכול

לדעת שאני 

 יכול

לדעת שאני 

 יכול

 לדעת שאני יכול
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מפת דרכים למרכיבי התמודדות ולמידה
נוכחותקיימותהתמצאותצליחהשבע מדדי אוריינות

קבוצתיעצמי
ΔהרΥבית דרךΟזמן

לא ידעתי שאני יכוללא ידעתי שאני יכוללא ידעתי שאני יכוללא ידעתי שאני יכולרמת חוללות קבוצתיתרמת חוללות עצמית

רמת גמישות  

רמת אוטונומיה

רמת יכולת פרשנות

רמת גמישות  

רמת אוטונומיה

רמת יכולת פרשנות

לצאת ממה שאני רגיללטפל במצבים חדשיםלהכיר כיוונים חדשיםלפעול במצבים חדשים

לשמור על שיווי משקללתחזק מקוםלהתמיד בכיווןלהחזיק מעמדרמת יכולת הפשטהרמת יכולת הפשטה

להתמידלבנות שלב שלבללכת מצעד לצעדלטפס מצעד לצעדרמת יכולת התמדהרמת יכולת התמדה

לשאוף למקוםלתכנן מקוםלהיות סקרן ולגלותלראות את עצמי בסיוםרמת תחושת עתידרמת תחושת עתיד

רמת יכולת הקשר

רמת יכולת בחירה

רמת יכולת הקשר

רמת יכולת בחירה

להיות עם המקוםלהיות במקוםלהיות עצמאילהיות עם עצמי

לדעת שאני יכוללדעת שאני יכוללדעת שאני יכוללדעת שאני יכולרמת חוללות עצמיתרמת חוללות עצמית
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יעדי יציאה לשטח

הפגה

התנסות מלמדת 

סביבה , חברה, למידה על עצמי

מיומנויות/ כישורי חיים / התפתחותי 

חוויה

ניצול אזורי הזדמנות לניהול הלמידה1.

ניצול המעברים בין האזורים לניהול הלמידה2.

רועי אלוני: מנחה



ם י ד י מ ל ת :ל

(הכר בי)קבלת הכרה 1.

חבויותחוזקותגילוי 2.

(אישי וקבוצתי)הזדמנות לביטוי התנהגותי שונה מדפוס 3.

העצמה אישית  4.

גיבוש והעצמה קבוצתית5.

(כבסיס ליכולות למידה)התפתחות אישית  6.

פיתוח אוריינות  7.

למידה משמעותית8.
25

:מאפשרת" פדגוגית שטח"
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ם י כ נ ח מ :  ל

מוגנות1.

תחומיים כמענה לצרכים העכשוויים-הכרת כלים רב2.

מודעות לרגשות ולעמדות  3.

גמישות  4.

אוטונומיות5.

הכשרה לניהול מצבים משתנים ועמומים  6.

"(הכר בי/ "תחושת מסוגלות )" ציפיהמרחב "שינוי 7.

פיתוח אישי8.

:מאפשרת" פדגוגית שטח"


