
 

 

 אפריל   מאי   יוני   יולינובמבר   דצמבר   ינואר   פברואר   מרץ   אוקטובר    ספטמבר אוגוסט 

 

 בונים רצף הוראה, הוראה לשם הבנה ודרכי הערכה ולמידה של התלמידים

 אוקטובר  -נושאי המפגש השבועי עם המתמחה 

 מעוניין להתמקד:הוא במה  –בחרו עם המתמחה 

? מה מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות – סיכום חודש ההוראה הראשון .1

 במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? )התבוננות רפלקטיבית(ישמר ומה ישנה? 

 הציפיות/כללים שהגדיר המתמחה בכיתותיו, האם הצליח ליישמם?  – ניהול כיתההיבטי  .2

 .ביישום הציפיות/כלליםחשיבות ההתמדה והעקביות 

 כיצד מלמדים את השיעור הפרטני? במה חשוב להתמקד? – שיעור פרטני .3

 כיצד עושים זאת נכון? – שיחות אישיות עם תלמידים .4

)וודאו  .התמקדו בתכנון רצף השיעורים, הוראה לשם הבנה ותכנון מול ביצוע -  תכנון ההוראה .5

 מרכז המקצוע(מכי המתמחה זוכה לסיוע 

בניית  –דרכי ההערכה בבית הספר ובניית תהליך ההערכה ללומדים – הערכת הלמידה .6

 סעות למידה, עבודות חקר ועוד.תלקיטים, מבחנים, מ

הכירו למתמחה את המצופה בישיבה פדגוגית, המליצו לו להתחיל  – לקראת ישיבות פדגוגיות .7

 לתעד היבטים מגוונים לגבי תלמידיו )יש לתת דגש עם מתמחים מחנכים(

 ?מתי ואיך  - והיוועצותערוצי תקשורת  -קשר עם מחנכת/ מורים מקצועיים .8

גיוס שותפים כדי ובקרה תוך  היוועצותולנהל מעקב,  אתומורה שקשה  לבחור כיתה/ תלמיד/ .9

 .לטיפול בשיפור המצב

גיוס שותפים כדי ובקרה תוך  היוועצותולנהל מעקב,  מאתגר לבחור כיתה/ תלמיד/ מורה .10

 .לטיפול בשיפור המצב

ודאו כי המתמחה מקבל את שכרו ומבין כיצד לקרוא את תלוש השכר, וודאו כי  – היבטי שכר.  .11

 (. בכל שנה20.12פתח קרן השתלמות )ניתן לפתוח קרן השתלמת עד 

 

 נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות

 תנהלות בכיתההציפיות מהתלמידים וגבולות ה – היבטי ניהול כיתה. 

 ונורמות עבודה בביה"ס השגרה. 

  תכנון ההוראה ודרכי הערכהפדגוגייםהיבטים ,. 

 חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? )מורה מקצועי /מחנך( – שיחות אישיות עם תלמידים 

 זהות מקצועית( .מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות – ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה( 

 עדוף החשוב והדחוףת – היבטי ניהול זמן.  

 חדר מורים עבודה עם צוות. 

 עבודה עם הורים. 

 האירו למתמחה את הצלחותיו. 

  לצפות בשיעורכםהזמינו את המתמחה. 

 כנית למידה אישית ות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תשל מפגשי החונכ תיעוד רפלקטיבי

 .למתמחה 


