
 

 ( 2007יורם הרפז )  ( 2007) אלפי קון  הכללה 

הסיבות  

לבעיות  
המשמעת  

  בבתי

הספר  
 כיום 

ביה"ס  
אינו 

רלוונטי /  

 מיושן 
 טפירו

 .מיושנתלמידה 
 . מוסד שעבר זמנובית הספר במתכונתו הבסיסית הוא 

 . שאינה מתאימה להם מיושנתהצעירים סובלים בתוך מערכת 
 .  ת חסר משמעוכבית הספר נתפס  

 . ספרי לימוד ודפי עבודה מיושנים

 .  פער בין המציאות בבית הספר להווה הגלובלי והדיגיטלי
 . הישנות אינן ישימות עוד  אנו בתקופה של שינויים דיגיטליים דרמטיים והמערכות  
 . ובבית הספר הכול איטי, סמכותי ומשעמם  העולם בחוץ חדשני ומתקדם 

  לחיים עמוסים בגירויים, לעומת זאת בבית התלמידים רגילים מחוץ לבית הספר
 . דקות  45הספר מצפים מהם להקשיב למורה  

הפרונטלי   השיעורהוא מדיום חד־גוני המאלץ אותם להיות פסיביים.  בית הספר 

 . במתכונתו היום הגיע לקיצו

סיבות  
נוספות.  

מספיק רק  

 סיבות  2

ת  המטלות הנדרשות מהתלמיד אינן סבירוהבקשות  

. 
 יה האווירה בכיתה מעודדת התנהגות לא ראו

 .שיטת העונשים והפרסים

 .הסיבה היא התלמידים 

ביטוי לרפיסות   . נסיבות חברתיות: גישה הומנית שהופכת אותנו רכים ורכרוכיים 
 . שאיבדה כיוון חולשה של חברה ליברלית  המבוגרים 

 . ותו "העם הנבחר", הגורמת ליהירתפיסתנו את עצמנ 

 .גישת הילד במרכז

הדרכים  
הרצויות  

להתמודד  
עם בעיות  
 המשמעת 

שיתוף  

התלמידים  
בקבלת  
 החלטות 

הנוגעות   שתף אותם בתהליכי קבלת החלטותל
 . ולחייהם בכיתה   ללמידתם 

 לבעיה.   על פתרון  לתלמידים לחשוב בעצמםלעזור  

 
  ולא "להנחית" עליהם לחשוב עם התלמידיםצריך 

 הוראות 

 .הזמנים להשגתם  בהגדרת יעדים ולוחות התלמיד יהיה שותף

 
  שיעורים לאפשר לתלמידים בחירת בית הספר צריך להגמיש את הגישה:  

 .של התלמידים  וליכולות  לרצונותומסלולים / להתאים את תוכניות הלימודים  

דרכים  
 . נוספות

מספיק רק  
 דרכים  2

 • .יצירת סביבת לימוד נעימה המתחשבת בתלמיד
התרחקות מעונשים ומפרסים היא הדרך הטובה  

קון: לכוון את   • .לתלמידים להתפתח  לעזור

רוצה   דים לשאול שאלות: איזה אדם הייתי התלמי

 / ?להיות? מהי הכיתה שבה אני רוצה ללמוד 

שהתלמיד יצא מבית   לתכנן סביבה לימודית שעונה על השאלה: עם מה חשוב

 .הספר

 

להפסיק לכלות את   • .בית הספר צריך להפוך מעניין  • .דגם חדש של בית הספר

ת / המורה הוא יועץ לימודי,  הכיתה היא קהילה תומכ • .הזמן על בעיות משמעת

 • .יצירת משמעות / עבודה קשה שיש בה משמעת  • .עתירת אמצעים   הסביבה
 .הטלת אחריות אישית על כל תלמיד / למידה עצמית


