
מהות הקורס: 
כלים  חברתית.  מודעות  רגשות.  ניהול  עצמית.  מודעות 

להתנהלות חברתית נכונה

בעידן של טכנולוגיה מוגברת ועודף מסכים, הילדים ובני 
"אונליין"  בתקשורת  ונמצאים  למסכים  "דבוקים"  הנוער 
וכמעט שאינם בונים כישורים סוציאליים קריטיים הנרכשים 
בתקשורת פנים אל פנים. ילדים בעלי קשיי תקשורת עם 
הסביבה אף מפתחים חרדה ודיכאון ולאור משבר הקורונה 

המצב אף החריף והגיע להיקפים מדאיגים.

העצמי,  הדימוי  על  עצומה  השפעה  חברתיים  לכישורים 
ועל הצלחתו של האדם.  היכולת  על תחושת המסוגלות 
להשתמש במיומנויות החברתיות חיונית להצלחה זו והיא 
באה לידי ביטוי במצבים רבים בחיינו. היכולת הזו נלמדת! 

ונוכל להעניק אותה לילדינו ולתלמידנו.

כישורים חברתיים כוללים מגוון רב של מיומנויות רגשיות 
הצרכים  בין  ולגשר  להתנהל  לנו  המאפשרות  וחברתיות 
להתאים  סביבנו,  האחרים  של  לצרכים  שלנו  האישיים 
גמיש  באופן  הסובב,  עם  ולתקשר  שלנו  ההתנהגות  את 

ומסתגל.

יישומיים לעבודה בשטח  תכנית זו מתמקדת במתן כלים 
אנשי  הורים/  שילוו  חברתיים  חינוכיים  מאמנים  ומכשירה 

חינוך/ תלמידים, בתחום של פיתוח כישורים חברתיים.

תוכנית הלימודים:
מודעות עצמית: היכולת להבין רגשות, מחשבות וערכים 	 

וכיצד הם משפיעים על ההתנהגות.
השילוב בין זהות עצמית וחברתית 	 לזהות משאבים 	 

אישיים, תרבותיים ולשוניים.
כלים לקשר בין רגשות, ערכים ומחשבות 	 לבחון דעות 	 

קדומות והטיות.
ניהול עצמי: היכולת לווסת בהצלחה רגשות, מחשבות 	 

והתנהגות במצבים שונים.
משמעת עצמית ומוטיבציה עצמית – על מה זה יושב?	 
מודעות חברתית: היכולת להבין ולהזדהות עם נקודת 	 

המבט של האחר, כולל של אנשים מרקע, ותרבות שונים 
ומגוונים.

היכולת להפגין אמפתיה וחמלה ולגלות דאגה ואכפתיות 	 
לרגשות של אחרים.

זיהוי נורמות חברתיות – תוכנית הלימודים הבלתי כתובה	 
תקשורת יעילה ופיתוח מערכות יחסים חיוביות )שת"פ/ 	 

פתרון בעיות ועוד(.
הכוח 'לשנות' - חיזוק התנהגויות מקדמות.	 

פרטים נוספים:
הקורס בהיקף של 2 ש"ש.

מתקיים בלמידה מקוונת בימי ראשון במסלול בוקר
תאריך פתיחת הקורס 30.10.2022.
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