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סימולציה 
מציאותית

במאה  כי  מעידים  החינוך  מערכת  נתוני 
ה-21 נאלצים אנשי ונשות החינוך להתמודד 
הקשור  בכל  וגדלים  ההולכים  אתגרים  עם 
בין  התלמידים.  של  והנפשי  הרגשי  לחוסן 
האלימות  סוגיית  גבוה  ניצבת  האתגרים  יתר 
עצמם  ובין  התלמידים  בין  הספר,  בבתי 
הכתה  בה  האחרונות,  השנתיים  ובכלל. 
נזקים  לתלמידים  וגרמה  בעולם  הקורונה 
את  הפכו  מתבררים,  שעדיין  פסיכולוגיים 

אפילו  למשמעותיים  האתגרים 
חינוך בכל רחבי הארץ  יותר. אנשי 
עם  בהתמודדות  קושי  על  מעידים 
והתנהלותם  התלמידים  התנהגות 

מול הגורמים החינוכיים.
כדי לתת מענה לאתגרים הללו, 
הודיעו במרכז לסימולציה ולמחקר 
סדנאות  על  אחוה  באקדמית 

במיוחד  שנבנו  חדשניות  סימולציה 
עם האתגרים  ומיועדות להתמודדות מעשית 
והמורות  המורים  בפני  הניצבים  החדשים 
כחלק  שמתקיימות  הסדנאות,  בישראל. 
החינוך,  משרד  של  בטוב'  'באים  מתכנית 
ומאפשרות  בשטח  המציאות  את  מדמות 
ההתמודדות  דרכי  של  ותרגול  למידה 
אלימות,  כגון  לנושאים  ביותר  המתאימות 
חוסן נפשי והתנהגויות של תלמידים בכיתה 

ובבית הספר.
נותנות  שהן  משום  חשובות  "הסדנאות 
מענה הולם, מיידי ובזמן אמת לבעיות שעולות 
מתוך בתי הספר", מסבירה ד"ר אורנה לוין, 
ולמחקר  לסימולציה  המרכז  בראש  העומדת 

באקדמית אחוה.
רכישת  מאפשרת  הסימולציה  לדבריה, 
לדפוסים  מעבר  התמודדות  ודרכי  שפה 

האוטומטיים אליהם מורגלים אנשי החינוך, 
את  ולטפח  לשפר  אפשרות  להם  ומעניקה 
עם  להתמודדות  והמסוגלות  האישי  חוסנם 
אמירות והתנהגויות אלימות וגזעניות בכיתה. 
מקבלים  הסימולציה  את  שעוברים  "מורים 
את  לזהות  יכולים  הם  באמצעותם  כלים 
הקונפליקט שנוצר כחלק ממציאות מתמשכת 
ולהפוך אותו להזדמנות ללמידה". הסדנאות 
עוסקות כאמור בסוגיות כמו אלימות, גזענות 
עם  בתקשורת  גם  אך  ובריונות, 
שבאמצעותה  תלמידים  ועם  הורים 

ניתן להפחית מקרי אלימות שונים.
בונים  הסדנאות  במסגרת 
תכנית  ולמחקר  לסימולציה  במרכז 
לצרכיו  בהתאם  ספר,  בית  לכל 
לתכנים  בנוסף  וזאת  הייחודיים, 
את  המהווים  הקבועים  המקצועיים 
להימשך  יכולה  סדנה  הסדנה.  בסיס 
משעה וחצי ועד מספר ימים, בהתאם לצרכים 

של כל בית ספר.
לאפשר  היא  הסימולציות  "מטרת 
על  חינוכי-מקצועי  לשיח  בטוח  מרחב 
מתמודדת  שעמן  המורכבות  הבעיות  אחת 
פרוץ  ומאז  בכלל,  הישראלית  החברה 
ומסכמת  מוסיפה  בפרט",  הקורונה  מגפת 
התנסות  משלבות  "הסימולציות  לוין.  ד"ר 
מקצועי  שחקן  בהשתתפות  ייעודי  בתרחיש 
ומשתתף מהקבוצה והן כלי אימון שמתמקד 
המוביל  בתהליך  גם  אלא  בתוצאה,  רק  לא 
נעוץ  הסימולציה  של  הייחודי  כוחה  אליה. 
באפשרות להתנסות ולתרגל בסביבה בטוחה 
להגיע  כדי  מורכבים  מקצועיים  מצבים 
ואז לדעת להתמודד  מוכנים אל רגע האמת, 

עם הסיטואציה בצורה אפקטיבית יותר".

כיתת סימולציה באקדמית אחוה. מתרגלים פרקטיקה מהשטח כדי לקבל כלים להתמודדות |

ד"ר אורנה לוין |

סוגיית האלימות בבתי הספר נחשבת לאחד האתגרים 
המשמעותיים ביותר במערכת החינוך במאה ה-21. 

באקדמית אחוה מקיימים סדנא ייחודיות שמטרתה 
לשפר את מוכנות אנשי החינוך להתמודדות |
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