
 ליעדים חברתייםדוגמאות 

 ח
 שמירה על החוקים ועל ההגינות

  :יעדים של הבנה
 .להבין מה תפקיד החוקים 

 להכיר את חוקי המשחק באופן מילולי ובאופן פרקטי בזמן משחק 

 להבין שהניצחון הוא אכן ניצחון רק לאחר שהחוקים נשמרו בקפדנות 

 ת.להבין את התלות של כל פרט בקבוצה גם במצבים של תחרו 

 לדעת לנתח טעויות מוסריות שנוצרו מאי שמירת חוק 

  לדעת לנתח מקרים של שמירת חוק כמעשה מוסרי שבזכותו נוצרו

 אפשרויות לשמור על שוויוניות

 להבין שהניצחון חשוב אך לא במחיר של פגיעה בזולת 

 וההבדל בינו לבין שמירת חוק להבין את מושג ההגינות. 

 ספורט.ללמוד להעריך שמירת הגינות ב 

 .לזהות מקרים של שמירה על הגינות למרות תנאים קשים או פיתויים 

 

 :יעדים של התנהגות

 פיהם-לכבד את חוקי המשחק ולפעול על. 

 .ליצור מצבי משחק שבהם לכל אחד מהלומדים יש הזדמנות לנצח 

 .לאפשר לכל ילד להיות בעמדת השופט השומר על החוקים עבור חבריו 

  מרמה בסיסית עד חוקים מורכבים.להתנסות בשמירת חוקים 

  לתת לילדים הזדמנויות להגדיר חוקי משחק עבור עצמם לשחק ולתקן

 אותם לפי הצורך.

 לבנות אמון בהגינותו של המורים ושל החברים לכיתה 

 מפלהבניצחון או במהלך המשחק ב חלוקה לקבוצות, בעת הגינותשמור על ל 

  גם כאשר אינם  הכלפי החברים בקבוצוסובלנות לגלות סבלנות

 עומדים בציפיות.



 נורמות של הגינות: לכבד את הזולת, לשמור על חוקים פי -לפעול על

גם כאשר השופט לא רואה; להודות בטעות; לתת מחמאה לחבר 

מקבוצה יריבה; להימנע ממגע פיזי לא נעים; )כל נורמה אחרת 

 ששמירתה פוגעת בהגינות ותתגלה כנחוצה במהלך פעילות ומשחקים (

 .להגיע לניסוח מוסכם על הילדים של כללי ההגינות שישמרו בכיתה 

 
 

 שיתוף פעולה
 :יעדים של הבנה

  הכרה בערך של שיתוף פעולה 

 .קבלה/הבנה שהזולת הוא חלק מקבוצה 

 הכרה בערך של השונות הקיימת בקבוצה 

 פיתוח הנכונות להגיש עזרה ולתת עזרה  

 ק בעבודת צוותההכרה כי  דברים מסוימים ניתנים להשגה ר 

 .תחושת אחריות כלפי הקבוצה 

 הכרה בחשיבות החלוקה לתפקידים ובמילוי ההוראות של בעלי התפקידים 

 

 :יעדים של התנהגות

 מתן אמון בחברי הקבוצה 

  בשונות הקיימת בקבוצה וניצולה לטובת הקבוצההתחשבות 

 לקבל עזרה מן הזולת ולהגיש עזרה. הקניית כלים 

 תוך עבודה בצוות.תוצרים מוגמרים שגת ה 

  לזולת ולהיות קשוב אליו גם אם דעותיו שונות.פיתוח היכולת להקשיב 

 .היכולת לקיים דיון פורה 

 .היכולת לתכנן בצוות 

 .חלוקת תפקידים הוגנת בקבוצה 

 .מתן הזדמנויות שוות בקבוצה 

 



 לקיחת אחריות אישית ואחריות הדדית
 :יעדים של הבנה

 "ולפתח תחושת אחריות להתנהגותי להבין מהי "לקיחת אחריות אישית 

  להכיר את הערכים המרכזיים העומדים בבסיס לקיחת אחריות אישית: קבלת מטלה

ברצינות; עקביות בביצוע משימה; אין להטיל אשמה אלא לחפש דרכים אפשריות 

 להתמודדות.

  אחריות.לדעת להגדיר משימות עליהם אני מעוניין ויכול לקחת 

 להבין מהי לקיחת אחריות הדדית ולפתח תחושת אחריות להתנהגותי בקבוצה 

 ."להבין את ההבדלים בין לקיחת אחריות אישית" לבין לקיחת אחריות הדדית 

  להבין את תפקיד הקונפליקט בלמידה ואת ההתנהגות הנחוצה כדי שהפוטנציאל של

 התפקיד ימומש.

 

 :יעדים של התנהגות

 בלקיחת אחריות אישית: לפתח יכולת התכוונות, יכולת למאמץ אישי  להתנסות בהדרגה

 ולבסוף התמדה.

  להתנסות בקבלת ביקורת ממורה/מעמית והפיכתה לנקודת זינוק חדשה תוך מציאת

 דרכים חדשות להתמודדות .

 לפתח יכולת להציב מטרות אישיות ללמידה 

 .לפתח יכולת לממש מטרה שנבחרה 

 מן באופן יעיל כדי להשיג מטרה שנבחרהלפתח יכולת אישית לנהל ז. 

 לפתח יכולת אישית להשתמש באופן יעיל במשאבים להשגת מטרה שנבחרה. 

 לפתח יכולת להסתייע באחרים להשגת מטרה אישית. 

 להכיר את הכישורים הייחודיים שלי וללמוד להיעזר בהם בזמן התמודדות עם משימה. 

 היעזר בהם בזמן התמודדות עם משימה.להכיר כישורים ייחודיים של חברי וללמוד ל 

  להתנסות בבחירת פעלה, הערכה מוקדמת של תוצאותיה, מימוש הפעולה והשוואה

 לפתח יכולת להעריך תוצאה של פעולה מוגדרת. –להערכה המוקדמת 

 .להתנסות במאמץ אישי ובחוויית הגאווה על עצם המאמץ 



 .לפתח יכולת להעריך מאמצי אחרים ולהראות זאת 

 סות בהדרגתיות בלקיחת אחריות אישית.להתנ 

 .לעודד גישה חיובית פעילה ללקיחת אחריות 

 .לעודד יחידים להשקיע מאמץ 

 .לפתח יכולת התמדה בהדרגה 

 .לתת ללומדים להיות מעורבים בתוך משימה מבחירתה ועד להערכת תוצאותיה 

 .לסייע לכל לומד לבחור משימה המעניינת אותו ולהתמיד במימושה 

 בהדרגה בלקיחת אחריות הדדית. להתנסות 

 .ליצור מצבים בהם הלומדים מעשירים האחד את השני בידע שרחשו 

 .לעודד קונפליקטים מפרים 

 .ללמד את התנהגות בונה בזמן קונפליקט 

 .להעביר סמכויות של המורה לפרטים בקבוצה ולאפשר להם לממש את הסמכות שקבלו 

 מה.לפתח יכולת אצל הלומדים להגדיר לעצמם משי 

 .לפתח יכולת להקשיב לכל אחד מחברי הקבוצה ולשקול את רעיונותיו ברצינות 

 .לפתח יכולת להגיע להסכמה משותפת לקבוצה לאחר שהוצגו כל הדעות 


