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  הצבת מטרות וחתירה למימושן  |ג2

  

  הגדרה 

  .ולפעול על פי תכנון זה, לתכנן פעולות שיובילו להשגתם, נטייתו של אדם להגדיר לעצמו יעדים

אין כל ,  למקום אליו רוצים להגיעכל עוד אין ידיעה באשר. היא אבן היסוד במרקר זה להצבת מטרותנטייה 
  .חתירה למימוש המטרות הצבת המטרה היא תנאי יסוד למירקוד. משמעות לדרך בה בוחרים

והן  , שהיא אנרגיית דחף–היא נטיית חשיבה המגלמת בתוכה הן שאיפה להתקדמות   חתירה למימוש המטרות
 ,אחד המרכזיים שבהם. ניים הניתנים ללמידה שלה מאפיינים טכ– פעולה המקרבת למטרה תוכניתנטייה לבנות 

ותעדוף מגדיר מה חשוב ממה ומה קודם , התכנון מאפשר פריטה ליעדי ביניים ולוחות זמנים .תכנון ותעדוף הוא
  . למה

  
  ? מדוע להעצים הצבת מטרות וחתירה למימושן בקרב ילדים

ת בתוכה נטענות בתוכן משמעותי בחירת הדרך וההתנהלו, למן הרגע שמטרה מוגדרת באופן בהיר ומדויק
, לא עוד התנהלות מעגלית. הנטייה לחשוב דרך מטרות יוצרת סדר וארגון בהתנהלות האישית. הרבה יותר
בחירה ,  פעולה הכוללת מטרות משנהתוכניתניתן להגדיר , מרגע שיש מטרה. נטולת תוחלת ותכלית, מחזורית

ילדים שנטייה זו מועצמת אצלם . ה השגת המטרה קרובהובחינה בכל שלב באיזו מיד, בדרך להשגת המטרה
. רוכשים כלים המסייעים להם לבנות מפה מנטלית המפזרת עמימות ומאפשרת מיקוד מאמץ וחוויות הצלחה

, מרקר זה הוא חיוני ושימושי גם בשוק העבודה. נטייה זו תשרת את הילדים הרבה מעבר למשימות הלמידה
  . ם יומיתבהשכלה גבוהה ובהתנהלות היו

  
  עדויות

  ". לאן אתה רוצה להגיע"ו" מה אתה רוצה להשיג"יכולת לענות על השאלות  •

   פעולה ולעקוב אחר קצב ההתקדמותתוכניתיכולת לבנות ; התאמת פעולות למטרות •

  

  מירקודים

  . כשלב הכרחי וחיוני בדרך למימושן, למימושנטייתו של ילד להציב לעצמו מטרות: הצבת מטרות

 באופן ,המאפשר לילד להוציא לפועל את המטרות שהגדיר לעצמו, קיומו של כוח מניע: מימוש המטרותחתירה ל
   .מובנה וממוקד

 תכנון מאפשר .מימוש של מספר משימות מקבילות  מסוגל הילד לתכנן ולתעדףהמידה שבה :תכנון ותיעדוף
  . קודם למהותיעדוף מגדיר מה חשוב ממה ומה, פריטה ליעדי ביניים ולוחות זמנים
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  הצבת מטרות 1.ג2
  

  הגדרה

  . כשלב הכרחי וחיוני בדרך למימושן,נטייתו של ילד להציב לעצמו מטרות למימוש

 

  םמקרה מדגי

הישגיו , ה באנגלית לדוגמ.שהוא יכול להגדיר אין לו מטרות ,עם זאת..  בקביעותבית הספרהתלמיד מגיע ל
  .גרותלגשת לב  אולם הוא אינו מעוניין,טובים מאוד

 

   הכלה

  ?בית הספראיך אתה מרגיש ב ●

  ?בית הספר הסיבות שאתה מגיע לןמה ●

  ?בית הספרבמה אתה פחות טוב ב/ במה אתה טוב  ●

  ?מה חשוב לך בחיים ●

  ? השאיפות שלךןמה ●

  ?מה אתה מאחל לעצמך ●

  ?או מישהו שאכפת לו ממך היה מאחל לך ,מה אתה חושב שההורים ●

  ?או מקדם אותך , לךמה לדעתך עוזר ●

  ?ו מעכב אותך/לך להתקדםה מפריע מ ●

 

  הובלה 

   .דמויות שאתה מעריך/ דמות ספר על ●

  ? בהם/בה/מה אתה מעריך בו ●

  ? הערכה מעוררים/ מדוע לדעתך הם מצליחים ●

  ?כיצד לדעתך הם הגיעו לאן שהגיעו ●

  ?או שהגיעו לשם בטעות, שהייתה להם תוכנית מקדימה האם ייתכן ●

  ?מדוע חשוב לדעתך שתהיה מטרה ●

  ?להציב לעצמו מטרה,  גורם לאדם פתאום ביום בהיר אחדמה ●

  ?כיצד פועל לדעתך אדם שיש לו מטרה ●

  ?האם אתה חושב שהצבת מטרה והגדרתה מגדילה סיכוייו של אדם להצליח ●

  ?מטרות מה היית בוחר/היית צריך לבחור לעצמך מטרה, אם נניח ●

  ?מדוע ●

  ? מה הן–אם כן ? האם יש בחייך מטרות, כיום ●
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  הפעלה

  .ת שתכין רשימה של שאיפות שיש לך בחיים/אני מבקש,  עד לפגישתנו הבאה.1
  דרכים ניתן לממש את השאיפות הללו לרשום באילו.2

  . לרשום מהם הכלים העומדים לרשותך–או /  ו-
  .כמטרות להגדיר את השאיפות .3
  .ך קצר וטווח ארושל טווחלפרק את מטרות העל לתתי מטרות מסוג . 4
  

  הצבת מטרות: ויותטבלת עד

 5שלב  4שלב  3שלב  2שלב  1שלב 

     זירה חברתית אישית

על ב ',תלמיד כיתה ז
שרונות רבים יכ

חום  בת,ובולטים
, )ריצה(הספורט
, והמשחק, האמנות

שרונות יהוא מבטא כ
 ולא ,אלו באופן ספונטני

הוא ממאן , ממוקד
להשתייך לנבחרת בית 

 לקחת ,הספר בריצה
מנות חלק בשיעורי א

 ולהשתתף ,מסודרים
בהצגות שכבתיות וחוגי 

 כאשר נשאל .משחק
 ,מהן השאיפות שלך"

 או ,לזמן הקרוב
: הוא משיב" ?לעתיד

מה זה , אינני יודע"
 – מה שיהיה ,משנה
  !"יהיה

לאחר מספר שיחות 
אימון המתמקדות 

בחשיבות שיש ביכולת 
 ,להציב מטורות אישיות
כחלק מן ההתקדמות 

ר החל הנע, בחיים
 תוך ,להתלבט בנושא

 בני ,שיתוף חבריו
הוא . משפחתו והמנחה

עדיין לא מצליח לנסח 
לעצמו מטרות לטווח 

 אולם , או ארוך,קצר
הוא מודע לחשיבות 

 . שבדבר

החל להתאמן התלמיד 
 במסגרת ,באופן קבוע

 נבחרת אימוני
האתלטיקה של בית 

הוא משתתף . הספר
נות בשיעורי אמ

 בשעות אחר ,ומשחק
 בעזרת .יםהצהרי
 ניסח לעצמו ,המנחה
לפתח את  כמטרה

כישרונותיו וליהנות 
 ,בכדי שבעתיד, מהם

לים יהיו לו יותר כ
להחליט באיזה כוון 

צה יר מקצועי
  .להתפתח

התלמיד מציב לעצמו 
, מטרות לטווח קצר

 ,באופן עצמאי וארוך
הוא מעיד על כך 

שיכולת זו מאפשרת לו 
להתקדם מהר יותר 

 ,ובכלל",בכל תחום
, מקל עלי את החיים

אני לא מבזבז 
 ." אנרגיה

לאחר שנבחר למועצת 
התלמידים של בית 

 שבר שיאים ,הספר
עירוניים באתלטיקה 

לקח אחריות על , קלה
, ניסוח תקנון בית ספרי
הכולל הגדרה והצבה 
  .של מטרות לכל שכבה

     זירה לימודית

 ,' כיתה ילמידהתה
 יכולות לימודיות בעלת

במדעים ו ,לל בכגבוהות
היא  .בפרט קיםמדוי

לומדת בכיתה עיונית 
רבה ילאחר שס, רגילה

 .להיות בכיתת המדעים
לטענת מוריה היא 

 מכינה ,אינה משתתפת
 ,שיעורים רק לעיתים
ורחוקה מלמצות את 

. הפוטנציאל שלה
 שנשאלת מהןכ

 היא עונה ,שאיפותיה
אין לי "באדישות 

 "כאלה

לאחר מספר שיחות 
ת אימון המתמקדו

בחשיבות שיש ביכולת 
 ,להציב מטורות אישיות
כחלק מן ההתקדמות 

החלה , בחיים
התלמידה לקחת חלק 

יותר פעיל בנעשה 
 אולם עדיין ,בכיתתה

אינה מצליחה להגדיר 
 ולאיזה ,מהן שאיפותיה

תה מעדיפה יכוון הי
 .להתקדם

 מספרת כי התלמידה
מבינה את  היא
 שיש ביכולת חשיבותה

  היא.להגדיר מטרות 
אקטיבית מאוד 

 לומדת ,בשיעורים
למבחנים ומתמידה 
. בהכנת שיעורי הבית
 ,הלאחר שנועצה במנח

 ,במחנכת וביועצת
 הגדירה לעצמה

כמטרה ללמוד במסלול 
מדעים  ,מוגבר

הישגיה . מדויקים
הלימודיים השתפרו 

 והיא הועברה ,מאוד
  .לכיתת המדעים

כחלק מן ההתמודדות 
עם הלימודים במסלול 

 ,דעיםהמוגבר למ
מנסחת הלמידה באופן 

 מטרות לטווח ,יומיומי
 אותן ,וארוך יותר,קצר

היא מממשת שוב 
הישגיה . ושוב

. הלימודיים גבוהים
לאחרונה הציבה 

לעצמה כמטרת על 
 ,להשתלב בעתודה

כחלק . בלימודי רפואה
מתהליך יישום מטרה 

 תוכנית בנתה ,זו
 מפורטת אישית

למטרות ביניים ומטרות 
קפידה  והיא מ,משנה

 . ליישמה

מצליחה התלמידה 
, מאוד בלימודיה

מגדירה ללא קושי 
 ,מטרות עבור עצמה
ואף עוזרת לחבריה 
לכיתה לנסח לעצמם 

. את מטרותיהם
במסגרת לימודיה 
 ,במרכז הלמידה

לחנוך  התנדבה
משכבות גיל תלמידים 

 להסביר להם ,שונות
על החשיבות שיש 

להציב  ביכולת של אדם
ור  ולעז,לעצמו מטרות
להם בהגדרת 

  .מטרותיהם
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  חתירה למימוש המטרות 2.ג2
  

   הגדרה

 באופן ,המאפשר לילד להוציא לפועל את המטרות שהגדיר לעצמו, קיומו של כוח מניע:חתירה למימוש המטרות
   .מובנה וממוקד

  

  מקרה מדגים

אלא שציוניה , והה להצלחהומוטיבציה גב, בעלת כישרונות רבים, ליגנטיתהיא ילדה אינט', תלמידת כיתה י, ענת
  .בתעודה אינם משקפים את יכולותיה

 אך לאחר שלא הצליחה להביא את עצמה ללמוד ,התנדבה מבעוד מועד להנחיה, בשנה שעברה, בטקס הסיום
  .העבירה את שרביט ההנחיה לילדה אחרת, את התפקיד

  
  הכלה

  ?מדוע רצית מלכתחילה להשתתף בטקס הסיום כמנחה ●

  ?חברות שלך לידיעה שאת עומדת להנחות/יםאיך הגיבו החבר ●

  ?איך הגיבו ההורים שלך לידיעה שאת עומדת להנחות ●

  ?איך דמיינת את עצמך כמנחה ●

  ?איך רצית שזה יהיה ●

  ?מה הרגשת ביחס לעובדה שאת אכן עומדת להנחות ●

  ?מה קרה בהמשך ●

  ? או שבכלל לא הגעת למצב הזה,האם ניסית ללמוד את התפקיד ●

  ?בנת שאת לא מצליחה ללמוד את התפקידאיך הרגשת כאשר ה ●

  ?ולהעביר את התפקיד לילדה אחרת, סיונות באופן סופיימה הביא אותך לוותר על הנ ●

  ?כיצד הרגשת כשבישרת את הבשורה לילדה ולמורה ●

  ?כיצד הן הגיבו ●

  ?מה הרגשת לאחר מכן ●

  ?איך הגיבו ההורים והחברים לבשורה ●

  ?היה קשה לך לספר להם ●

  ?ום כשאת נזכרת במקרהאיך את מרגישה הי ●

  ?האם את יכולה להסביר מדוע לא הצלחת למוד את התפקיד, במבט לאחור ●

 ולא מצליחה להוציאם ,רצון מסויים שלך/ מטרה/  בהן את ממוקדת לשאיפה ,האם ישנן זירות נוספות בחייך ●
  ?לפועל

  ?זה מפריע לך ●

  ?מדוע ●
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  הובלה 

דמקה , שח מט, רמיקוב(טגיה ומימושה תוך כדי משחק  לשחק עמה משחק המצריך בניית אסטר:הצעה לפעולה
  ....)וכו

  ?כיצד הרגשת במהלך המשחק ●

  ?מה היה לך קל ●

  ?מה היה לך קשה ●

  ?מה הייתה מטרת המשחק ●

  ?האם היה חשוב לך לנצח ●

  ?האם הייתה לך אסטרטגיה כלשהי לפני שהתחלת לשחק ●

  ?חרתאו שהחלפת אותה בא, פ אסטרטגיה זו"האם פעלת לאורך כל המשחק ע ●

  ? גם כשנראה היה כאילו ידך לא על העליונה,מה גרם לך במשך כל המשחק להמשיך לשחק ●

ולא , כמו שרצית לנצח במשחק, את יכולה לחשוב על דוגמאות מחייך בהן החלטת שאת רוצה להשיג משהו ●
  ? עד שהשגת את מה שרצית,התייאשת

  ?ת מבוקשך ולעשות כל מה שצריך כדי להשיג א,מה גרם לך אז לא להתייאש ●

  ?סיון להשיג את מבוקשךי לפני הנ,אסטרטגיה / תוכניתהאם אז גיבשת לך  ●

  ? יכולה להועיל בהשגתה של מטרה כלשהי,פ שלבים" הבנויה עתוכניתשקיומה של האם את חושבת  ●

  ?באיזה אופן ●

  ? אם הם קיימים– כזו יכול להפיג חששות מאי הצלחה תוכניתהאם לדעתך עצם קיומה של  ●

  ? יכולה להועיל למימוש שלה, החלוקה של המשימה לשלבים קצובים ומצומצמיםהאם לדעתך ●

  ?באיזה אופן ●

 כך שבכל יום , המחולקת למשימות קטנותתוכנית ובונות ,אם היינו נפגשות לפני טקס הסיום בשנה שעברה ●
דעתך אז ל האם – ומול חברותייך , ובהמשך היית מתרגלת את ההנחיה מולי,קצר פ קטע"היית לומדת בע

  ? ולהנחות את הטקס,היית מצליחה להשיג את מבוקשך

  ?מדוע ●

 – כאשר משהו רוצה להשיג מטרה כלשהי בחייו ,ברצוני לשאול אותך, לאחר כל החשיבה שעשינו יחד, כעת ●
  ? מה חשוב שיעשה, או קטנה,גדולה

  ? או שישנם שלבים נוספים שיש ליישם בדרך להשגתה,בכדי להשיגה, האם די לקבוע מטרה ●

  ?מהם ●
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  הפעלה

 –ומעקב אחר הביצוע ,  חלוקתה למשימות קטנות, יחד עם הילדה,קביעת מטרה למימוש: הצעה לפעולה. 1
 ,אלו המקלים,מתעד את המחשבות והרגשות אשר ,במסגרת כתיבת יומן ביצוע ו,במסגרת שיחות עם המנחה

 .םועל הדרכים השונות להתגבר על הקשיי, ואלו והמקשים על ביצוע המשימה

ילדה משכבת גיל /  במסגרתה תלווה ותנחה ילד,הטלת משימת חונכות ממוקדת על הילדה: הצעה לפעולה. 2
 .יימתה המס/ בדרכו להשגת מטרתו, יותרצעירה

 ,סיכום משותף עם הילדה כי זירת הלימודים היא זירה ראויה לתרגל מימוש אסטרטגי של השגת מטרות. 3
 .וביומן ביצוע וללוותה בשיחות

 וכיצד הם ,הםינ לדבר על היחסים האפשריים בי, מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה,להכיר לילדה את המושגים. 4
 .משפיעים על היכולת שלנו לנהל את חיינו כפי שהיינו רוצים
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  חתירה למימוש המטרות: טבלת עדויות

 5שלב  4שלב  3שלב  2שלב  1שלב 

 זירה לימודית רה לימודיתזי זירה לימודית זירה לימודית זירה לימודית

תלמידה בעלת ה
מוטיבציה גבוהה 

ויכולות גבוהות להצליח 
אלא שהיא , בלימודים

 ,נעדרת מן השיעורים
 היא ,וכשהיא מגיעה

, לא מקשיבה בשיעור
 לא ,מדברת עם חברות
מוכנה להשתתף 

 גם כשהמורה ,בשיעור
לא מכינה .פונה אליה
 לא לומדת ,שיעורים
 ומוציאה ,למבחנים

 .ונים מאוד נמוכיםצי

התלמידה נוכחת בכל 
אולם היא , השיעורים

, מגיעה באיחור רב
 רק ,משתתפת בשיעור

, אם המורה פונה אליה
אמנם אינה מדברת 
יותר עם חברותיה 

 אך עדיין ,בזמן השיעור
נראית מנותקת מן 

אינה , הנעשה בשיעור
 עדיין לא ,מקשיבה

 ולא ,מכינה שיעורים
. לומדת למבחנים

 . נמוכיםציוניה

התלמידה נוכחת בכל 
 אינה ,השיעורים
 מקשיבה ,מאחרת
 עונה בפירוט ,בשיעור

 כאשר המורה ,רב
 ולעיתים ,פונה אליה

אף מצביעה 
, ומשתתפת ביוזמתה

תוך הבעת עניין 
היא .ויצירתיות רבה
מכינה שיעורים 

ולומדת , לעיתים
יום לפני ,למבחנים
בציוניה חל . המבחן
 .שיפור

כל התלמידה נוכחת ב
מקדימה , השיעורים

להגיע לבית 
הציעה למורה ,הספר

לעבור לשבת באופן 
קבוע ליד תלמידה 

 בכדי ,חלשה ממנה
היא  ,שתוכל לעזור לה

מכינה שיעורים באופן 
 משתתפת תדיר ,קבוע

לומדת , בשיעור
למבחנים ארבעה ימים 

 תוכניתפ "ע, מראש
, למידה שהיא בונה

בקשה . ציוניה טובים
 מן המורה והמנחה
משוב על אודות 

 .הדברים שעליה לשפר

התלמידה נוכחת בכל 
מקדימה , השיעורים

להגיע לבית 
הציעה למורה ,ספרה

לארגן קבוצת למידה 
 ,לאחר שעות הלימודים

הציעה לחנוך ילד 
 ,משכבה צעירה ממנה
היא מכינה שיעורים 

 ולעיתים ,באופן קבוע
 ,אף מתקדמת מיוזמתה
ובאופן עצמאי בחוברת 

תתפת מש. הלימוד
לומדת , תדיר בשיעור

למבחנים ארבעה ימים 
 תוכניתפ "ע, מראש

, למידה שהיא בונה
מבררת . יניםציוניה מצו

 ,עם המורים והמנחה
באילו מסגרות תוכל 

 המנחה , יותרלהתקדם
קט קישר אותה עם פרוי

 .א"ת' נוער באונ
 אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית

 העדה בן, התלמיד
לומד , האתיופית

בכיתה תורנית בה כל 
. ים'הילדים פראנג

הילד מצהיר בפני 
ת המנחה המחנכ

והיועצת כי מאוד רוצה 
לב בכיתה להשת

אך , מבחינה חברתית
אינו עושה דבר כדי 

  : לקדם עצמו לכוון
אינו יוצא לפעילות 
  או חברתית כיתתית

ינו נענה  א,לטיולים
 להזמנות למסיבות

 יושב בשולחן ,כיתה
להצעת לבדו ומסרב 

המחנכת לעבור לשבת 
 .הילדיםליד אחד 

בהפסקות מעדיף 
 בנילהתלוות לחבריו 

. העדה מכיתות אחרות
אינו משתתף 

כי חושש ,בשיעורים
 .מתגובת חבריו לכיתה

התלמיד הסכים לעבור 
לשבת ליד חבר 

 והוא משתתף ,לכיתה
ובה בפעילויות הח

 אולם עדיין ,החברתיות
 ,אינו מתערה בנעשה

ואינו משוחח עם חבריו 
  .לכיתה

התלמיד משתתף 
בפעילויות החברתיות 

 רשות וחובה גם –
הוא התחבר עם .יחד

 ונפגש ,הילד לידו יושב
. צ"עמו בשעות אחה

מוכן להשתתף בשיעור 
 ,ורה פונה אליוכשהמ

אף יוזם  ולעיתים
 .השתתפות

ל התלמיד מוכר ומקוב
הוא .בקרב ילדי הכיתה

מארגן משחקי כדורגל 
 הכוללים ,בהפסקות

טורנירים משותפים בין 
בני כיתתו וילדי כיתות 

הוא משתתף .אחרות
ומעיד כי , תדיר בשיעור
הוא חש חלק 

 .אינטגראלי מן הכיתה

התלמיד פיתח יכולות 
 בני כיתתו ,הנהגה

מבקשים את 
הוא יוזם .קרבתו

פעילויות התנדבותיות 
 בהם ,ס"במתנ

משתתפים בהתלהבות 
 וחבריו ,חבריו לכיתה

 .מן הכיתות האחרות
לאחרונה יזם שיחה 
 ,עם מנהל בית הספר
בה ביקש להיות חלק 
מצוות חשיבה בית 

 הפועל לשילוב ,ספרי
 יוצאי העדה םהתלמידי

האתיופית בבית 
 . הספר
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  עדוףיתכנון ות 3.ג2
  

  הגדרה

   .וש של מספר משימות מקבילותמימ  מסוגל הילד לתכנן ולתעדףהמידה שבה

  .ף הנו יכולת לערוך סדר עדיפויותותיעדו, פריטה ליעדי ביניים ולוחות זמניםתכנון מאפשר 

  
  מקרה מדגים 

בזמן הבחינה התלמידה עייפה ואינה  ,ולמחרת ,תלמידה מעדיפה ללכת לסרט עם החברות בערב לפני בחינה
  .מרוכזת

  )נההשיחה נערכת מספר ימים לאחר הבחי(

  

  
  הכלה

  ? איך המבחנים? מה שלומך ●

  ?איך הייתה לך הבחינה האחרונה ●

  )לבד, לומדת עם חברות(? איך למדת לבחינה ●

  ?כמה זמן למדת לבחינה ●

  ?איך תכננת את השבוע לפני הבחינה ●

  ?לפני הבחינה ,איך הכנת את עצמך בערב ●

ין יותר טוב את עצמך לפני או להכ ,במקום לישון מוקדם ,מה גרם לך ללכת לסרט בערב לפני הבחינה ●
  ?הבחינה

  ?איך הרגשת כאשר ניגשת למבחן ולא יכולת להתרכז יותר ●

  ?אילו לא היית הולכת לסרט איך היית מכינה את עצמך לבחינה ●

  

  הובלה

  ...ולהפך? מה היו ההפסדים והרווחים במידה והיית נשארת בבית ולא הולכת לסרט ●

שרצה (לדוגמא התלמיד הוזמן למיונים של סמינר זהות : מידדילמה לפני התל המנחה מעלה: הצעה לפעולה ●
  מוקרנת,ומצד שני בדיוק באותו יום ואתה שעה , אחר הצהריים4בשעה ', ביום א) מאוד להשתתף בסמינר

  ? במה עליו לבחור, בטלוויזיה סדרה האהובה עליו

  ?מדוע ●

  ? אלו שיקולים עליו להפעיל לפני שהוא מחליט ●

  ... ולהפך? וחים כאשר הוא ילך למיונים ולא יצפה בתוכניתמה היו ההפסדים והרו ●
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  הפעלה

  בזמן החופשה שלך יש לך בגרות באזרחות במסגרת תוכנית קיץ ובמקביל מצאת עבודה : העלאת מקרה אפשרי

  .בואי ניקח דף ועט ונרשום את כל השיקולים שתעלי לפני קבלת ההחלטה ●

  ?זומה החלטת ואיזה שיקולים גרמו לך להחלטה  ●

 ?מהם השלבים לקבלת ההחלטה במידה ותתקלי בדילמה זו ●

  

  תכנון ותיעדוף: טבלת עדויות

 5שלב  4שלב  3שלב  2שלב  1שלב 

 אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית אישית-זירה חברתית

אינו , התלמיד מופנם
עוניין לשמוע על מגוון מ

 ,חברתיות היותולהפעי
 ,אליהן אינו מגיע

ומעדיף להישאר בבית 
  .ולשחק במחשב

ע רצון התלמיד מבי
יות ולהשתתף בפעיל

מגיע אך  ,חברתיות
 חברתיות יותולילפע
 ,לעתים רחוקות רק

לו תעסוקה  כאשר אין
  .אחרת

התלמיד מגיע 
יות חברתיות ולפעיל

לפי תוכנית חברתית 
מנחה שהמורה או ה

 ,המליצו בפניו עליהן
. התאימו לו בהסכמתוו

ופתוח  מעוניין הוא
סוגי על אודות לשמוע 

 , השונותיותוליפעה
ומתעניין ומה מתאים 

 .לו ומדוע

התלמיד מתכנן את 
י תוך הפגנת זמנו הפנו

יכולת להעדיף 
להשתתף בפעילויות 

 על ,המקדמות אותו
פני פעילויות שאינן 

 ..תורמות לו

תלמיד מסמן לעצמו ה
פ סדר "ע, מטרות
 ועומד ,ויותעדיפ

ביעדים להשגתן 
 .בעקביות ובהתמדה
כמו כן עוזר לחבריו 
לתכנן ולתעדף את 

 .יהם שלהםתוכניות

 זירה לימודית זירה לימודית זירה לימודית זירה לימודית זירה לימודית

התלמיד אינו מגיע 
 וכן למרכז בית הספרל

 ומעדיף ,הלמידה
לעבוד בשוק או 

להסתובב במסדרונות 
בשיחה  .בית הספר

 כי אינו מבין לשםטוען 
 .ללמודעליו מה 

בית התלמיד מגיע ל
 לעתים רחוקות הספר

 ונכנס לשיעורים לפי
 הוא אינו מכין .תויווחנ

 ומעדיף שיעורים
לצפות בתוכניות 

 .הטלוויזי

ית התלמיד מגיע לב
 וכן למרכז הספר

הלמידה וממלא אחר 
הוראות המורה או 

המנחה ומסמן סדרי 
לאחר עדיפויות 

שהמורה או המנחה 
הפנו את תשומת ליבו 

 לחשיבותם

 התלמיד מתכנן תוכנית
שבועית להתקדמות 

 תוך מתן ,אישית
תשומת לב מיוחדת 
לחשיבות קיומו של 
. סדר עדיפויות בחייו

 מגיע למרכז הוא
הלמידה ולשיעורים 

ים המקדמים אותו פרט
 לקראת מבחני הבגרות

 פתיחתיוזם התלמיד 
וקיום קבוצות למידה 

 ,פרטים ושיעוריםל ש
ן יכולות הוא מפגי

 עד ,עדוף כה גבוהותית
נערים  תו לחנוךעכי הצ

, צעירים בתחום זה
התקבלה בזרועות 
 .פתוחות בבית ספרו

הוא מבלה שעות רבות 
  בלימודים

שגיו הלימודיים יהו
 .השתפרו לאין ערוך

  


