
התינוקת נעמי מגיעה לכיתה. היא בת שבעה חודשים, וכבר הספיקה לבקר בכיתה

ד' בבית הספר מרקט ליין בטורונטו כמה וכמה פעמים. אמא של נעמי מחזיקה אותה

כשפניה מופנות קדימה ועוברת בין התלמידים. בינתיים הם שרים לה: "שלום לך,

התינוקת נעמי, איך את מרגישה היום?" אחר כך הם מתיישבים סביב משטח הבד

שעליו יושבת נעמי ומתחילים לשוחח. מישהו מעיר שבפעם הקודמת שבה נעמי

ביקרה בכיתה, לפני חודש, היא עדיין לא הצליחה לתפוס כדור שהתגלגל לכיוונה,

והנה עכשיו היא מצליחה. "תינוקות הם קטנים ועדינים, צריך להתנהג אליהם

בעדינות", אומרת אחת הילדות. כעבור 40 דקות השיעור מסתיים, נעמי ואמה

הולכות הביתה והילדים ממשיכים ללמוד כרגיל. עד למפגש הבא.

המפגש הזה הוא תיעוד מצולם של אחד מאינספור מפגשים שהתקיימו לאורך

השנים במסגרת תוכנית "שורשי האמפתיה", מיזם שייסדה אשת החינוך הקנדית

מרי גורדון ב–1996. הרעיון מהפכני ופשוט בעת ובעונה אחת: תוכנית לימודים

המתפרשת על פני תשעה חודשים, שבמסגרתם תינוק והורה מגיעים לבקר מדי

חודש בכיתה בבית ספר. בשיעור השבועי בין מפגש למפגש, הילדים משוחחים על

התינוק, ובעקיפין גם על עצמם: מה עושים כשמישהו בסביבה עצוב? איך צריך

להתייחס למישהו בעמדה פגיעה יותר משלנו? לקראת המפגש האחרון, הילדים

מכינים "עץ משאלות" ועליו פתקים עם איחולים לעולל: שיהיו לך חברים, שאבא

5 יחידות מתמטיקה? מה שמפתח
ילדים זה שיעורי אמפתיה

מפגשים עם תינוקות תורמים לשליטה בתוקפנות. תרגול מעשי
נדיבות מגביר את האושר. תרומה לקהילה משפרת מדדים

בריאותיים. בזמן שבישראל עסוקים במבחני המיצ"ב, במערב
מבינים מה באמת חסר לילד שגדל מול מסכים

Sarah L. Voisin / The Washington :צילום תינוקת מבקרת בכיתה ד' בבית ספר יסודי בוושינגטון, במסגרת התוכנית "שורשי האמפתיה"
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ואמא יאהבו אותך, שתהיה תמיד שמח. קורא חד־עין יבחין שהאיחולים מיועדים

לילדים שכתבו אותם לא פחות משהם מיועדים לתינוק.

למיזם של גורדון, שפועל כיום בכמה מוקדים בצפון אמריקה ובמדינות אחדות

באירופה, יש שתי מטרות עיקריות: בטווח הרחוק, הוא מבקש להפוך את הילדים של

היום למבוגרים אחראים ואכפתיים יותר. בטווח הקצר, הוא מבקש לשפר את

האווירה בבית הספר ולהפחית תופעות של בריונות ואלימות בכיתה.

המיזם החלוצי הזה הוא חלק מרשת הולכת ומתפתחת של יוזמות, תוכניות לימוד

ומחקרים המבקשים לפצח את הסוגיה המורכבת ביותר בחינוך במאה ה–21: כיצד

מלמדים את ילדי דור המסכים מיומנויות כמו אמפתיה וחברוּת, איך מחנכים לשיתוף

פעולה בין־אישי וכיצד גורמים לילדי דור ה–Z להפסיק לספור לייקים באינסטגרם,

להתחיל להרגיש טוב עם עצמם ולהיטיב עם סביבתם.

בזמן שמשרד החינוך בישראל מתגושש בנוגע למבחני המיצ"ב ומתמקד ביעדים של

מצוינות מתמטית, מדינות מובילות בעולם מנווטות את ספינת החינוך שלהן בכיוונים

אחרים לגמרי. דוח של OECD שפורסם בשנה שעברה, "חינוך 2030", מציג

כיעדים עיקריים פיתוח מיומנויות כמו ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, אמפתיה,

יכולת הקשבה, שיתוף פעולה, יצירתיות וגמישות. הדור הבא, נכתב בדברי ההקדמה

לדוח, יתמודד בבגרותו עם עתיד בלתי צפוי, מורכב ומבולבל. את כל זה הוא יעשה

בעולם שמשאביו הולכים ומתכלים. במילים אחרות: אין ממש טעם להשקיע בידע,

הוא ממילא יתיישן עד שבני השש ובני השבע יגיעו לשוק העבודה. מוטב להשקיע

במיומנויות אישיות ובין־אישיות, כלי עבודה שיעזרו להם להבין בעצמם מה לעזאזל

עושים כאן בעוד 20 שנה. מילת מפתח בדוח היא well being, מושג חמקמק

שהאקדמיה ללשון מציעה לו את החלופה העברית "ׁשְלוֹמוּת": רווחה גופנית,

נפשית וחברתית. לפי מחברי דוח OECD, דור העתיד יזדקק להרבה ממנה כדי

להתמודד עם העתיד החם והמבלבל שצפוי לו.

בקולומביה הבריטית, פרובינציה בקנדה ובה כחמישה מיליון תושבים, התחום הפך

לפני כשנתיים לחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים. מי שאחראית במידה רבה

למהפך התודעתי במערכת החינוך היא פרופ' קימברלי שונרט־רייכל, פסיכולוגית

התפתחותית מאוניברסיטת קולומביה הבריטית. שונרט־רייכל היא מחלוצות חקר

,(Social and Emotional Learning — למידה חברתית־רגשית) SEL–ה

ומאחוריה יותר מ–20 שנות מחקר בתחום האקלים הבית־ספרי. בבסיס הלמידה

החברתית־רגשית עומדת התפיסה שלפיה אפשר ללמד ולחזק תכונות כמו אמפתיה,

מודעות עצמית לרגשות ולרגשותיו של האחר, רגישות לסביבה ויכולת לקיים

מערכות יחסים יציבות וחיוביות.
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שונרט־רייכל החלה את דרכה כמורה, לאחר מכן עבדה בבית הספר הטיפולי שהקים

הפסיכואנליטיקאי ברונו בטלהיים, שבמסגרתו התחנכו ילדים עם הפרעות נפשיות

והתנהגותיות קשות. "כבוגר מחנות הריכוז, בטלהיים ראה אנשים מאבדים את

שפיותם בגלל נסיבות חיים קשות. בבית הספר שלו הוא החליט ליצור מצב הפוך:

להחזיר לאנשים את האיתנות הנפשית בעזרת סביבה שבה יזכו לכבוד, להקשבה

ולתשומת לב", היא אומרת במסגרת ראיון שנערך עמה בירושלים.

כיום בטלהיים הוא דמות שנויה במחלוקת, בין היתר משום שאימץ את המושג

"קרירות אמהית", שגורמת כביכול לאוטיזם של ילדים. "מבחינתי, העבודה והמגורים

במוסד ההוא היו הזדמנות מדהימה", אומרת שונרט־רייכל. בהמשך עברה לשדה

המחקר, והתמקדה בראשית הדרך בילדים עם צרכים מיוחדים. ההחלטה להעביר

את הדגש של מחקריה לאוכלוסיות רחבות יותר גמלה בה כאשר נולד בנה הבכור,

גריפין, היום בן 22. "הבנתי שאני צריכה לדאוג לכך שהעולם שלתוכו הולדתי את

בני יהיה אמפתי יותר", היא אומרת.

המחקרים שלה מגוונים, רבים מהם נערכים בשיתוף פעולה עם חוקרים

מדיסציפלינות אחרות. אך השאלה הגדולה נותרת תמיד זהה: איך אפשר לעודד

תכונות חיוביות כמו אמפתיה, עזרה לזולת וגמישות מחשבתית בקרב ילדים ומורים

בבית הספר.

לתהליך ההטמעה של ה–SEL במערכת החינוך של קולומביה הבריטית קדם אירוע

טראומטי שצילק את הקהילה המקומית. ב–1997 רינה וירק, נערה בת 14, הוכתה

באכזריות על ידי חבורה של שש נערות בנות גילה, ולבסוף נרצחה. "נערים שנכחו

במקום וידעו מי הרוצחים לא אמרו דבר", אומרת שונרט־רייכל. "כשהסיפור פורסם,

צצה ההבנה שיש צורך להכניס לתוך מערכת החינוך את נושא האמפתיה והאחריות

החברתית". דחיפות העניין התבררה כעבור שנתיים, כשהטבח בתיכון קולומביין

בקולורדו הבהיר לעולם כולו עד כמה בתי הספר אינם מרחב בטוח עבור התלמידים.

זמן קצר לאחר מכן, מכה נוספת ניחתה על מערכת החינוך בקולומביה הבריטית:

שני תלמידים בני 14, משני בתי ספר שונים, התאבדו בזה אחר זה. שניהם ציינו

במכתב ההתאבדות כי סבלו מבריונות.

תוכנית לימודים ראשונה לפיתוח המיומנויות החברתיות־רגשיות גובשה בקולומביה

הבריטית ב–2001. "בראשית הדרך הנושא לא היה חובה אלא נתון לבחירת המורים

והמנהלים", אומרת שונרט־רייכל. בהדרגה, בתי ספר נוספים החלו לאמץ את

התוכנית. לפני שנתיים, כאמור, הנושא הפך לחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים

שמכתיב משרד החינוך.

במסגרת המעבדה לחקר ה–SEL באוניברסיטת קולומביה הבריטית, ששונרט־רייכל

עומדת בראשה, נערכים מחקרים שבודקים כיצד משפיעות תוכניות של התנדבות,

מעשים טובים ומדיטציה על הרווחה הנפשית והבריאותית של התלמידים והמורים.

כך, במחקר שערכה על תוכנית "שורשי האמפתיה", העניקה שונרט־רייכל תוקף

מדעי להשפעה החיובית של המפגש עם התינוקות במסגרת התוכנית. מחקר שבחן

28 כיתות ד'־ז' הראה כי תלמידים שהשתתפו בתוכנית הציגו שיפור במדדים כמו

עזרה לזולת, שיתוף פעולה, שיתוף ושליטה בתוקפנות.

במחקר אחר שלה, ביקשה יחד עם עמיתים לבחון כיצד מעשים קטנים של נדיבות

משפיעים על תחושת האושר של התלמידים. לפני תחילת המחקר, שנערך ב–19

כיתות ד'־ה' בוונקובר, הילדים מילאו שאלון בנוגע למידת האושר והרווחה הנפשית

שלהם. במקביל, הילדים התבקשו גם למלא שאלון סוציומטרי, שבו התבקשו לכתוב

את שמות הילדים שהם נהנים לבלות איתם. במסגרת המחקר, כל ילד קיבל בכל יום

ל ל



רביעי מעטפה ובה משימה. קבוצה אחת של ילדים התבקשה במסגרת המשימה

לבצע שלושה מעשים של נדיבות ולכתוב על כך בשבוע הבא. הילדים בקבוצת

הביקורת התבקשו לכתוב על שלושה מקומות שבה הם ביקרו במהלך השבוע. מקרי

הנדיבות שעליהם דיווחו הילדים כללו מעשים כמו: "נתתי לאמא חיבוק כי היה לה

יום קשה בעבודה", "עזרתי לשאוב את הרצפה", "כיבדתי חבר בארוחת הצהריים

שלי". המחקר ארך ארבעה שבועות, שבסופם הילדים התבקשו למלא שוב את

"שאלון האושר". לדברי שונרט־רייכל, "התברר שאצל כל הילדים, בשתי הקבוצות,

השתפר מדד האושר. נראה שגם כתיבה על מקומות שבהם ביקרת במהלך השבוע

עוזרת להיזכר בחוויות נעימות מהשבוע שחלף ובכך לשפר את האושר". הפער

המשמעותי בין הקבוצות התגלה במבחן הסוציומטרי: "ילדים שהתבקשו לבצע

מעשים של נדיבות, סימנו הרבה יותר שמות של חברים לכיתה בהשוואה לחברי

הקבוצה השנייה. נראה שאם ילד צריך לבצע מעשה של נדיבות, הוא יוצר יותר

קשרים עם ילדים אחרים בסביבה שלו, וכך מגדיל את מעגל הילדים שנעים לו

לבלות איתם".

מחקרים אחרים שלה מצביעים גם על שיפור במדדים בריאותיים בעקבות גילויי

אמפתיה ונדיבות. מחקר שערכה עם שתי עמיתות עקב אחר 106 תלמידי כיתה י'

בבית ספר ציבורי בקנדה. כמחצית מהתלמידים התבקשו לבצע פעילות התנדבותית

עם ילדי בית ספר יסודי במשך שעה או שעה וחצי, פעם בשבוע במשך חודשיים.

המחצית השנייה שימשה כקבוצת ביקורת. לפני תחילת המחקר נבדקו מדדים כמו

גובה ומשקל של התלמידים, וכן מדדים נוספים כמו רמת החלבון־מגיב C (חלבון

המיוצר בכבד, ורמה גבוהה שלו מעידה על זיהום) ורמת הכולסטרול. בתחילת הדרך

המדדים בשתי הקבוצות היו כמעט זהים. בתום המחקר, אצל התלמידים שהתנדבו

נמדדו כמויות נמוכות יותר של חלבון C, של כולסטרול ושל מאסת גוף. בעיניה המסר

העיקרי העולה מהמחקרים הוא ש"המוח הוא גמיש. הפסיכולוגיה החיובית גורסת

שתרגול של מעשי חמלה ואמפתיה גורם למוח להשתנות, ובהתאם לשפר את

תחושת הרווחה הנפשית והגופנית שלנו".

שונרט־רייכל מעורבת בימים אלה במחקר שמבקש לבחון את השפעת תרגול

מיינדפולנס — תרגול טכניקות של הפחתת מתחים ומודעות עצמית — על ילדים.

במסגרת המחקר, שנערך בשיתוף חוקר מתחום האפיגנטיקה, נבדקו תלמידים

בארבע כיתות: שתי כיתות תירגלו מיינדפולנס במשך 15 שבועות, ושתיים שימשו

כקבוצת ביקורת. "בדקנו את הדנ"א של התלמידים באמצעות דגימות רוק, לפני

ואחרי קיום התוכנית". ניתוח התוצאות עוד לא הושלם, אך לדבריה "ממה שנראה

עד כה, יש שינויים משמעותיים בגנום של שתי הקבוצות".



המחקר של שונרט־רייכל נערך כמעין פיילוט, שמטרתו היתה לבדוק היתכנות של

ניסוי כה מורכב לביצוע, בעיקר בגלל העובדה שמעורבים בו קטינים. לנוכח

ההצלחה, קיבלו החוקרים מימון שיאפשר להם לערוך מחקר נרחב יותר, בקרב 12

כיתות. לדברי שונרט־רייכל, המחקרים הללו חשובים לה במיוחד, "מכיוון שהם

משמשים תוקף מדעי לנושא. טיפוח של wellness משנה את הדנ"א, משפיע על

הבריאות שלנו. המחקרים האלה הם שישפיעו על קובעי המדיניות להשקיע יותר

בתחום".

חסידי ה–SEL מבקשים להעניק תוקף מדעי למה שעלול להישמע כמו קלישאות

חלולות: יצר האדם טוב מנעוריו, אין ילדים רעים, כולנו זקוקים לחסד. שונרט־רייכל

מציינת מחקר של תומס וורנקן ומייקל טומסלו ממכון מאקס פלנק לאבולוציה

חברתית מ–2006. במסגרת המחקר, פעוט בן שנה וחצי יושב בפינת החדר. אדם

מבוגר נכנס, אוחז בשתי ידיו בספרים כבדים ומנסה להכניס אותם לארון — אלא

שהארון סגור. הוא מנסה שוב ושוב, וכעבור זמן קצר הפעוט מבחין במצוקה וניגש

לפתוח את הארון. בחלק אחר של הניסוי, האדם המבוגר מפיל חפץ מידיו. הפעוט

מתנדב להרים את החפץ ולהושיט אותו בחזרה לבעליו. המסקנה: פעוטות בני שנה

וחצי מביעים רצון לעזור לזולתם מבלי לצפות לתמורה. מחקר של פול בלום

מאוניברסיטת ייל מ–2013 בחן תינוקות צעירים במיוחד, החל מגיל שלושה

חודשים. במסגרת המחקר, הוצגה לתינוקות סצנה קצרה בתיאטרון בובות: שתי

בובות ארנבים יושבות זו לצד זו, כשלפתע מופיעה בובה שלישית, בדמות נמר,

ומשחקת בכדור. בסצנה הראשונה, הכדור "בורח" לבובת הנמר. בובת הארנב

הלבוש באדום מחזירה לו אותו. בסצנה הבאה, הכדור שוב בורח. בובת הארנב

הלבוש בירוק לוקחת את הכדור מבלי להחזיר אותו. התינוקות, גם הצעירים ביותר,

גילו העדפה ברורה לבובת הארנב שהחזירה את הכדור. גם למחקר הזה, לפי בלום,

יש מוסר השכל: היכולת להבחין בין טוב ורע טבועה בנו מינקותנו.

הגישה הזאת הפוכה מזו של המחקרים המוכרים לנו בפסיכולוגיה

החברתית, לדוגמה ניסוי הכלא המפורסם של זימברדו והניסוי של מילגרום,

שמהם מצטייר שקל להשפיע על בני האדם לאמץ התנהגות תוקפנית.

שונרט־רייכל: "משהו כנראה קורה לאורך הדרך, והיצר הטוב שלנו משתבש. אולי זו

מערכת החינוך, שגורמת לנו להתחרות זה בזה כל הזמן. ויש עוד עניין: אנחנו נוטים

לתגמל ילדים על גילויי נדיבות וחמלה, אבל ייתכן שזה גורם לנו לשבש את הנטייה

הטבעית לגלות חמלה, שטבועה בנו מלידתנו". לדבריה, "בעבר חשבנו שהמוח הוא

דבר מקובע למדי, אבל היום אנחנו יודעים שהמוח הוא גמיש, שאפשר ללמד

מיומנויות כמו חמלה ונדיבות ולפתח אותן".

אז איך מטמיעים במערכת החינוך נושא חמקמק כמו אמפתיה? שונרט־רייכל

מספרת שמשרד החינוך בקולומביה הבריטית לקח ברצינות את המשימה, ומינה

לכל אחד מ–60 המחוזות בפרובינציה איש מקצוע שזהו תחום האחריות הבלעדי

שלו. לדבריה, המפתח להטמעה מוצלחת טמון במורים. "הצעד הראשון היה

"בכלל אומרת היא במחוז" המורים כל של ההכשרה לתוכנית הנושא את להכניס

צילום: אמיל סלמן פרופ' קימברלי שונרט־רייכל. "משהו כנראה קורה לאורך הדרך, והיצר הטוב שלנו משתבש"



בכלל, , היא אומרת.  להכניס את הנושא לתוכנית ההכשרה של כל המורים במחוז

הטמעה של התחום חייבת להגיע מהמורים, הם חייבים להאמין בהשפעה החיובית

של ה–SEL. שום תוכנית לימודים לא תצליח בלי שיתוף פעולה מצד המורים". כדי

לחזק את הנקודה, היא מבקשת שנחשוב על מורה שמתרגלת מיינדפולנס בכיתה,

תוך שהיא צועקת על הילדים: "עכשיו תנשמו!" "זה פשוט לא יעבוד", אומרת

שונרט־רייכל.

קהל יעד חשוב נוסף הוא ההורים. "הטמעה של התחום בתוכנית הלימודים עלולה

לעורר התנגדות מצד הורים, שישאלו: 'למה הבן שלי מבזבז זמן על אמפתיה במקום

ללמוד עוד שעה שבועית במתמטיקה'. חשוב לי להבהיר שלתחום הזה יש תוקף

מחקרי. ילדים שנחשפים לתוכניות של SEL מפתחים תכונות כמו אמפתיה וגמישות

מחשבתית, ובנוסף משפרים את היכולות האקדמיות שלהם". היא מציגה

מטא־מחקר שניתח תוצאות מחקרים שנערכו ביותר מ–200 בתי ספר וגני ילדים

שמתקיימות בהם תוכניות שונות של SEL. הניתוח הצביע על שיפור של כ–10%

במדדים של התנהגויות חברתיות רצויות ושיפור בשיעור דומה של ההישגים

הלימודיים.

במסגרת מחקר מקיף מ–2015 של דמון ג'ונס, מרק גרינברג ומקס קרולי, נערך

מעקב אחר ילדים במשך 19 שנה. המסקנות: ילדים בגיל הגן שהפגינו מיומנויות

חברתיות גבוהות היו בעלי סיכוי גבוה יותר לסיים בהצלחה לימודים בתיכון, להשלים

תואר אקדמי ולעבוד במשרה מלאה לאורך זמן. ילדים שהמיומנויות החברתיות

שלהם היו נמוכות בגיל הגן, נטו להסתבך בבגרותם במעצרים ובאלכוהוליזם. בעיני

שונרט־רייכל, המסר ברור: השקעה בפיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות בגיל צעיר

חוסכת מחיר חברתי כבד בטווח הרחוק.

"בקנדה הצלחנו לחולל שינוי תפיסתי, וכיום הציבור מבין עד כמה השנים הראשונות

חשובות לעיצוב הרגש והמיומנויות הרגשית. אני מאמינה שנצליח להעלות את

המודעות לתחום גם בשאר העולם, כפי שנושאים כמו מיחזור או חגורות בטיחות

ברכב נראים היום מובנים מאליהם". היא סבורה שהשינוי התפיסתי כבר מתחולל

לנגד עינינו. "כבר היום, מעסיקים גדולים מעדיפים להעסיק אנשים שיש להם יכולת

לתקשר עם הסביבה, לפתור קונפליקטים, להתמודד עם לחץ בצורה בריאה. הם

מבינים שגם לתכונות הללו יש חשיבות לא פחותה מאינטליגנציה והישגים

אקדמיים".

Social-Emotional Learning: What Is SEL and Why SEL MattersSocial-Emotional Learning: What Is SEL and Why SEL Matters

The Babies Teaching Kindness in Class - BBC NewsThe Babies Teaching Kindness in Class - BBC News

https://www.youtube.com/watch?v=ikehX9o1JbI
https://www.youtube.com/watch?v=TH5mmBEMavI


שונרט־רייכל הגיעה לישראל בחודש שעבר (ינואר) כאורחת היוזמה למחקר יישומי

בחינוך, גוף הפועל במסגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. היוזמה

עורכת מחקרים וסקירות ספרות בתחום החינוך ומנגישה את הממצאים עבור קובעי

המדיניות בישראל כמו גם עבור הקהל הרחב. "קיים מחסור בידע מקיף ומהימן,

המציג תמונה מורכבת מצד אחד וממוקדת בצרכים ובנושאים שנמצאים על שולחן

מקבלי ההחלטות במשרד החינוך", מסבירה ד"ר תמי חלמיש־אייזנמן, העומדת

בראש היוזמה. "המצב הזה מביא פעמים רבות לכך שהחלטות, ולפעמים גם

רפורמות לאומיות, מתקבלות על סמך אינטואיציה בלבד". מטרת היוזמה, לדבריה,

היא להפוך את החלטות משרד החינוך למבוססות יותר, על סמך הניסיון המחקרי

שהצטבר בעולם.

בימים אלה פועלת במסגרת היוזמה ועדת מומחים בנושא טיפוח מיומנויות

חברתיות־רגשיות במערכת החינוך, שהוקמה לבקשת משרד החינוך. מדובר בוועדה

בלתי תלויה של חוקרי חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית ומדעי המוח.

בסוף התהליך יפורסמו מסקנות הוועדה והמלצות למדיניות עתידית. "אחד

האתגרים המרכזיים שעומדים בפנינו הוא למצוא את הדרך להטמיע מיומנויות

רגשיות־חברתיות בכל מערכת החינוך, מהגן ועד לסיום התיכון", אומר יו"ר הוועדה,

פרופ' רמי בנבנישתי. "צריך להיזהר מהישענות על תוכניות להקניית מיומנויות

שפותחו בחו"ל, מכיוון שלא ניתן להטמיע אותן במסגרת המערכת הישראלית. גילינו

שתוכניות שהצליחו במסגרת ניסויים חינוכיים לא שרדו לטווח הרחוק, כי הן לא

הותאמו לחיי היום־יום בבית הספר".

בישראל יש נטייה לאמץ רפורמות עם שמות נוצצים, מבלי להשקיע עד

הסוף בהטמעה שלהן לטווח הרחוק. איך דואגים שה–SEL יהפוך לחלק

אינטגרלי ממערכת החינוך, ולא לעוד טרנד חולף?

שונרט־רייכל: "הדבר המשמעותי ביותר הוא להטמיע את התחום בקרב המבוגרים,

SEL–בעזרת פיתוח מקצועי למורים. בנוסף, המורים צריכים להבין איך החינוך ל

נראה במציאות, לא להסתפק במידע תיאורטי".

במודל שפותח בקולומביה הבריטית, מורים שהתנסו בתחום משמשים

כמורים־מנחים עבור המורים האחרים. "הם נפגשים לאחר שעות בית הספר, דנים

בנושא, מורים מנוסים נכנסים לכיתות וצופים במורים החדשים. מתנהל תהליך

עומק של למידת־עמיתים".

לדבריה, "חשוב גם להשקיע בתחושת הרווחה הנפשית של המורים. אי אפשר

לדבר על wellness של הילדים בכיתה בלי לחשוב גם על המורים. צריך להשקיע

בהם יותר, לתת להם זמן לדון בינם לבין עצמם על האווירה בכיתה, לחשוב יחד על

האקלים הבית־ספרי". חלק ממחקריה מתמקדים במורים ובשיטות שיגרמו להם

לשפר את רווחתם הנפשית. במחקר חלוצי מ–2016, היא הראתה יחד עם עמיתה

כי קיים קשר בין תחושת השחיקה של המורים לבין רמת הקורטיזול, הורמון שמעיד

על מצבי דחק ומתח, בקרב התלמידים.

ולבסוף, הילדים עצמם. "צריך לשאול את הילדים כל הזמן. איך חוויתם את

של לחוויה מקום לתת צריכים המבוגרים אנחנו לשפר? צריך מה המשימה?



המשימה? מה צריך לשפר? אנחנו, המבוגרים, צריכים לתת מקום לחוויה של

הילדים". שונרט־רייכל מקפידה ליישם את העיקרון הזה גם כחוקרת. במסגרת

המעבדה לחקר ה–SEL היא ועמיתיה מכנסים מדי פעם "מועצת ילדים", קבוצת

ילדים או בני נוער שמשתפת אותם בנושאים שמעסיקים ילדים בגילם. "דיברנו

לאחרונה עם קבוצת ילדים בכיתה ו'. הנושא העיקרי שעלה בשיחה הוא החשש

שיאכזבו את ההורים שלהם, וגם לחץ חברתי — למשל מכך שלא יקבלו מספיק

'לייקים' באינסטגרם. כששאלנו אותם מה עוזר להם ומשמח אותם, הם לא דיברו על

שום דבר חומרי. הם דיברו על כך שהיו רוצים שההורים יקשיבו להם ויהיו איתם. הם

ממש משוועים לתשומת הלב של ההורים".

הילדים של היום לחוצים יותר מבעבר?

"המחקר מצביע על מקרים רבים יותר של קשיים נפשיים בקרב ילדים. העולם של

היום הוא מלחיץ".

על השאלה אם יש אוכלוסיות שזקוקות במיוחד לפיתוח המיומנויות

החברתיות־רגשיות, היא משיבה בשלילה. "יש תפיסה מוטעית, שלפיה מי שזקוק

לחיזוק המיומנויות החברתיות הם ילדים ממשפחות חלשות מבחינה

סוציו־אקונומיות. אבל דווקא ילדים שמגיעים מרקע חזק, שהולכים ככל הנראה

להפוך למנהיגי העתיד, זקוקים לחיזוק המיומנויות הללו לא פחות". 
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