
כל חבר צוות S.E.L מתכנן, מתנסה •
ומתעד התנסות רזה אחת לבחירתו.

כל חבר צוות S.E.L בוחר התנסות אחת •
מהמאגר של הקהילה, מתנסה בה 

ומתעד אותה.

התנסות רזה
תכנון ותיעוד



התנסות רזה - תכנון 
ותיעוד

מה זו התנסות רזה ? •
משהו שלא עשיתי עדין✔
משהו שלא תכננתי קודם לכן✔
מיועד לקהל יעד מצומצם✔
התנסות שמאפשרת יישום מיידי. ✔

למה התיעוד חשוב ?•
עוזר למתכנן.ת לדייק את כתיבת ההתנסות✔
                     עוזר למתנסה הבא.ה להשאיל את ההתנסות ✔

(ללא צורך בתיווך)

עוזר להבין את הפער בין התכנון לביצוע✔

איך אדע שכתבתי את תכנון •
ההתנסות בצורה מדויקת ?

אתן למשהו אחר לקרא בלי הסבר שלי 
ואוודא שהכל מובן ☺

למה לוחות הזמנים הכרחיים בקהילה •
שלנו ? 

כי אנחנו קהילה מרובת משתתפים, ✔
חמסה חמסה, והסנכרון בינינו חשוב 

לשמירה על אפקטיביות המהלך



רפלקציה עצמית
משהו חדש שלמדתי על עצמי, על תכנון ותיעוד התנסות, 

משהו שלמדתי מחברי הקהילה שלי, על למידה רגשית חברתית 



נדיבות קהילתית ☺ קראנו בטיפים שלכם כמה היה לכם חשוב לעזור לאחרים לחוות הצלחה בהעברת ההתנסויות. 

 3/4 מההתנסויות הראשונות וכל ההתנסויות המושאלות - ברמת התלמיד.ה והכיתה. ואנחנו שואלות -                האם 

מרחב הכיתה הוא מרחב הלמידה העיקרי בביה"ס?

לא היו התנסויות ברמת הקהילה. ואנחנו מזמינות אתכם לחשוב - מה התרומה של שותפות עם הקהילה ללמידה 

הרגשית חברתית המתקיימת בביה"ס?

שאלנו באיזה מרחב פעלתם? כדי לתרגל אתכם בזיהוי ושיום מרחבי היישום של הלמידה הרגשית חברתית ☺

תכנון מטרת ההתנסות – למה אתם מעבירים את ההתנסות? מה אתם רוצים להשיג? אילו מיומנויות מגלגל הSEL אתם 

SMART – רוצים ללמד/לתרגל? מטרה צנועה, ממוקדת וברת השגה. מודל

תיעוד ההתנסות – כדי שהספריה הקהילתית תהיה שימושית, ההתנסות צריכה להיות מובנת לאחרים, לא רק לעצמי.

מתודולוגית 'התנסות רזה' – בית ספר שמושתת על עקרונות SEL מזמן לצוות שלו התנסויות בלמידה שיתופית. מזמינות 

אתכם להמשיך לתרגל, לחזק מיומנויות ובהמשך לחשוב מה אתם בוחרים לאמץ לבתי הספר שלכם. 

למידה קהילתית


