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 פירוט נושא 

מפגש 
 1מס' 

מפופולריות 
ותוקפנות אל 

 מודל מצמיחים

 מהתוקפנות בכיתה ואיך ניתן להפחית אותה?ממה נובע חלק ניכר  .א
 איך לזהות תוקפנות רכה וסמויה בקרב התלמידים? .ב
 טכניקות לעבודה עם ילדים פופולאריים ותוקפנים. .ג
 כיצד רותמים ילדים להתנהגות פרו חברתית בכיתה? .ד

 

מפגש 
 2מס' 

 חלק א': 
מניעה 

עם והתמודדות 
 חרםתופעת ה

 
 חלק ב':

הנחיית שיח 
רגשי -חברתי
 בכיתה

להבין אבת וקשה לטיפול. כאנשי חינוך עלינו חרמות בקרב ילדים הם תופעה כו .1
 על מנת לא להחמיר את המצב. – נכוןאת מנגנון החרם ולדעת לפעול 

 במפגש:      
 נבין את מנגנון ורציונל החרם .א
רבן, לתוקפן, נקבל כלים למניעת חרם ולהתמודדות עם חרם קיים )התייחסות לקו .ב

 ולהורים(. לרוב הדומם
 
 :רגשי בכיתה -נחווה ונקבל כלים להנחיית שיח חברתי .2
 פיתוח מיומנויות הנחייה –מהוראה להנחיה  .א

 לעומת מיומנויות הוראה.
 תקשורת כיתתית משתפת וכנה. כיצד לקדם .ב
 התנהגויות אותנטיות ועיבוד התנהגות. שימוש במתודות משחק לצורך הדגמת .ג

 

מפגש 
 3מס' 

התמודדות 
תוקפנות ומניעת 

ברשתות 
 החברתיות

רשתות החברתיות והסמארטפונים מהווים גורם רב השפעה על הכיתה שלנו, ואנו ה
כאנשי חינוך נאלצים להיות מעורבים. תופעות שונות של בריונות רשת ושיימינג, 

סטיקרים פוגעניים, תכנים לא ראויים, עלבונות ואף חרמות זולגים אל היום יום 
 הבית ספרי.  ומשפיעים על האקלים

 
 א. איך לדבר עם ילדים על הרשת?

 ?ירטואלית נבדלת מבריונות מסורתיתב. כיצד בריונות ו
  ג. כיצד הרשת מעצימה אכזריות, מחריפה סכסוכים ומעניקה כוח 

 שלילי עודף למילים.   
   . ליטוש ערכים של אומץ מול פחדנות ביחס לשיח פנים אל פנים ד

 מסכים. מאחורילמול הסתתרות     
 תוקפנים, )ו. כלים למניעה והתמודדות עם אלימות וירטואלית 

 .(קורבנות ועומדים מן הצד   
 הפעלת לחץ לסגירת קב' שנאה, בניית  –ז. עבודה כיתתית 

 מוסכמות כיתתיות ועוד.   
 

מפגש 
 4מס' 

שינוי נורמות 
בכיתה 

והתמודדות עם 
 לחץ חברתי. 

ולהתמודד עם גילויי אלימות ותוקפנות אנחנו צריכים  חברתיעל מנת להוביל אקלים 
 של הקבוצה.שינוי בנורמות  לדעת איך להשפיע ולייצר

קיים לחץ חברתי שמתווה נורמה תמיד  –בחברת הילדים אין דבר שאין לגביו "מיתוג" 
הדבר נכון לגבי דברים ניטרליים כמו שעות שינה )"אני ישנתי רק שעתיים  –ימת מסו

 הלשנה ודיווח, יחס כלפי נשים ועוד.  ה"( ולגבי דברים מהותיים יותר כמו:בכית
 ?לייצר נורמה רצויה כדי ס מסה קריטית מקרב התלמידיםכיצד לגיי .א
 איך למתג התנהגות שלילית וחיובית? .ב
כך שיגדירו הם עצמם את הנורמות הרצויות, ולא יחושו כיצד להוביל את התלמידים  .ג

 ?שעולם המבוגרים "מנחית" עליהםהתנגדות מול תכנים 
 מתן כלים להתמודדות עם לחץ חברתי .ד

 

 


