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כך   בתוך  החינוכי.  השיח  לקדמת  והוגנות  חברתי  צדק  של  נושאים  פרצו  האחרונות  ההבנה   מתחדדת בשנים 

לקידום שוויון הזדמנויות לכלל לפעול למיצוי הפוטנציאל הגלום בכל תלמיד,  מערכת חינוך  בדבר תפקידה של  

ו פערים בחברה.להתלמידים  חשיבותה של מערכת החינוך טמונה בהשפעה המכרעת של ההזדמנויות    צמצום 

להם ילדים זוכים על סיכויי ההצלחה שלהם בחיים. תלמידים מרקע מוחלש מתמודדים שהחינוכיות והסיוע  

 רגשיות ה,  חברתיותהפערים בכשירויות  רבים יותר וזוכים לפחות הזדמנויות חינוכיות. ללא סיוע,  עם אתגרים  

  תלמידים עשויים להשתרש באופן שקשה לגשר עליו.הביות או בהישגים של אותם קוגניטיהו

ויצירת  להאחריות   שונים  תלמידים  של  לצרכים  שתואמת  המיטבי  וסילהוראה  באופן  להתפתח  לתלמידים  ע 

יחדיו  כתפיהםעל    תמוטל לפעול  נדרשים  אשר  הספר,  בבית  שונים  גורמים  של    .של  המרכזי  תפקידה  לאור 

לבחון על מנת    ,מרכז לידע ולמחקר בחינוך  –ליוזמה  ליאון    קרן משפחת  פנתהמחנכת הכיתה בחיי התלמידים,  

לצמצום תרומתה  בדבר  ומיצוי הפוטנציאל של תלמידיה    לעשל המחנכת  השפעתה  ממצאי המחקר בדבר  את  

  ויות בחברה.פערים בין תלמידים מרקעים שונים ולהגברת שוויון ההזדמנ

מחנכת  תפקידהאת    מציג דוח  ה בחייהם  הכיתה  של  משמעותית  ההתפתחות    כדמות  בשלבי  התלמידים  של 

השונים, ומציג ממצאים מתוך מחקרים שבחנו את הקשר בין מאפיינים אישיותיים והתנהגותיים של המחנכת 

הישגיו   התלמיד,  של  התפתחותו  לבין  והמשפחה  הכיתה  התלמיד,  עם  שלה  הרגשיות  והקשר  ויכולותיו 

של  המטרות  בקידום  לסייע  שיכולים  כלליים  פדגוגיים  עקרונות  שלושה  מוצגים  הדוח  בסיום  והחברתיות. 

 פערים בין תלמידים מרקעים שונים. וצמצום שוויון הזדמנויות 

כי  נמצ וכן  לתפיסות  א  הכיתה  מחנכת  של  שלשונות  יש  ה  לציפיות  להתפתחותמתלמידיה   התלמידים   קשר 

לתפיסותיה  .םהצלחתלו מוחלשות,    הכוונה  קבוצות  מכלפי  הקונקרטיות  עצמו  תלמידכל  ציפיותיה  , בפני 

ליכול  אינטליגנציהה גמישותה של  לגבי  תפיסתה   תחושת החוללות  כלומר    –ת שלה עצמה  וותפיסותיה באשר 

ודפוסי והתמיכה שלה  עבודתה  בהעצמית שלה. עוד נמצא כי תכונות אישיות של המחנכת, סוגי המניעים שלה  

,  יציבות רגשיתהתפתחות התלמידים: מחנכות בעלות תכונות כגון  לבתלמידים קשורים גם הם לטיב הלמידה ו

מ  נעימות פועלות  אשר  ומחנכות  כגוןתוך  ומצפוניות  בצרכים    מניעים  תומכות  והנאה  שליחות  תחושת 

להתפתחותם   תורמות  ובכך  התלמידים,  של  שלהם,  ־חברתיתיתרגשהההתפתחותיים  העצמית  ,  לחוללות 

 . להישגיהם ולהצלחתם בטווח הארוך

בין   קשרים  ישנם  כי  נמצא  עצמועוד  התלמיד  עם  טווה  שהמחנכת  הקשר  הכיתה  טיב  ועם  הוריו  עם  ובין , 

תחושת שייכות לבית הספר   מטפחבין המחנכת לתלמיד  ומשמעותי  קשר תומך  .  התפתחות התלמיד והצלחתו

הקשר של המחנכת עם הורי התלמיד ומשפחתו, איכות .  מסייע בהתמודדות עם דרישות חברתיות ואקדמיותו

על התפתחות  הם  גם    יםהתיאום בין הגורמים משפיעלצד מידת    קשר,ומשך ההקשר  מערכת היחסים, תכיפות  

על האקלים    משפיעיםמסגרת הכיתתית  עם ה  הדפוסי ההתנהגות של המחנכת והקשר שלהישגיו.  על  התלמיד ו

חברתית, ־רגשיתהפתחות  תלה  יםהקרבה בין התלמידים, ובכך מסייעעל  ועל מערכות היחסים בכיתה  ,  הכיתתי

  השפעות שליליות.  למיתוןלהסתגלות לבית הספר, ו

פדגוגיים    מתואריםלבסוף   עקרונות  מערכת  אשר    רחביםשלושה  לכוון את  מחנכת  את  ו  בכלל  החינוךיכולים 

־ תרבותי, חינוך לצדק חברתי והקניית מיומנויות רגשיות־המטרות המוזכרות: חינוך רב  לקידוםהכיתה בפרט  

  חברתיות.

 


