
 תהליכי קבלת החלטות של מורה בנושאתצפית 

 מגישה: ד"ר אלה שובל

 _________________ - _____   שם הצופה  - _________ שעת הצפייה  - תאריך הצפייה

 _____________________________________תאור השיעור )כללי וקצר(: ___

  ____________________________________________________________ 

 וגמאות לסוגים שונים של החלטות של המורה בשיעור:. תן ד1

 ________________________________________ - התייחסות לתוכני השיעור

 ____________________________________________________________ 

 ___________________________________ - התייחסות לארגון וניהול השיעור

____________________________________________________________ 

 ________________________________________ - התייחסות לבעיות משמעת

_____________________________________________________________ 

   ________________________________________  - התייחסות לפרטים בשיעור

_____________________________________________________________ 

   ___________________________________________ - התייחסות למשהו אחר

_____________________________________________________________ 

 ב / על הקו: כל החלטה של המורה מכל סוגוסמן  מהתצפית דקות רצופות 10 -. בחר כ 2

 ית ב _______       התחלתי את התצפ

______________________________________________________________   

 סיימתי את התצפית ב_________

 

 -------------חלק זה ימולא לאחר השיעור    ----------------
 

 של המורה בשיעור? היעדים ,לדעתך ,. מה היו3

    __________________________________________________________ 

______________________________ ______________________________ 

 ?המורה השיג את היעדים שהציב לעצמו ,לדעתך ,. האם4

    __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 :/שאלות(ות כלליות על השיעור )רגשות/מחשבותהעררשום . 5

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 דיווח על תצפית בלומד

 מגישה: ד"ר אלה שובל

 _________________  - _____   שם הצופה  - _________ שעת הצפייה  - תאריך הצפייה

 ________________תאור השיעור )כללי וקצר(: _________________________

  _____________________________________________________________ 

 .דקות ברציפות )התקרב אליו במידת הצורך( 10 -. בחר לך תלמיד אחד וצפה בו כ1

    ____ - סיום התצפית ב  __  __ - שם התלמיד ______________ התחלת התצפית ב

למד )מקשיב, עונה לשאלות, מרוכז בעבודה עצמית, תאר באלו דרכים התלמיד עוסק בתוכן הנ

 _________________________  _______________________כו'(: משוחח עם חבר ו

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

תאר מה עושה התלמיד כאשר איננו עסוק בתוכן הנלמד )הפרעות, חלומות בהקיץ, עיסוק בתוכן 

 אחר וכו'(: __________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 זהה על תלמיד אחר. בחר תלמיד הנראה לך שונה בהתנהגותו  באופן תצפיתה. חזור על 2

 מהקודם:     

    ____  - סיום התצפית ב     ____ - _____ התחלת התצפית ב_________ - שם התלמיד

תאר באלו דרכים התלמיד עוסק בתוכן הנלמד )מקשיב, עונה לשאלות, מרוכז בעבודה עצמית, 

 משוחח עם חבר וכו'( :___________________________________________________  

______________________________________________________  __________ 

  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

תאר מה עושה התלמיד כאשר איננו עסוק בתוכן הנלמד )הפרעות, חלומות בהקיץ, עיסוק בתוכן 

 ________________________________________אחר וכו'(: __________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 -------------חלק זה ימולא לאחר השיעור    ----------------

 

 של המורה בשיעור? היעדים ,לדעתך ,. מה היו3

    __________________________________________________________ 

______________________________ ______________________________ 

 ?המורה השיג את היעדים שהציב לעצמו ,לדעתך ,. האם4

    __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 :/שאלות(ות כלליות על השיעור )רגשות/מחשבותהעררשום . 5

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________  



 תצפית בתהליכי קבלת החלטות של מורה 

 מגישה: ד"ר אלה שובל

 לפני השיעור

 התכנון של השיעור. קרא בעיון את 1

 תאריך הצפייה _________ שעת הצפייה _____   

 שם הצופה_________________     שם המלמד _____________ 

 יעדי השיעור לפי התכנון ______________________________________ 

 במהלך השיעור

 . תן דוגמאות לסוגים שונים של החלטות של המורה בשיעור:2

 ________________________________________  - כני השיעורהתייחסות לתו

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ___________________________________  - התייחסות לארגון וניהול השיעור

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ________________________________________  - התייחסות לבעיות משמעת

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 _______________________________________  _  - התייחסות לפרטים בשיעור

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 ______________________________________  _  - התייחסות לתחומים אחרים

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 , רשום:    או לתצפית ,הערות הקשורות לשיעוראם יש . 3

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 -------------חלק זה ימולא לאחר השיעור    ----------------

 

 . ארגן את הנתונים  שאספת בתצפית בתוך הטבלה:4

 

 עיתוי ההחלטות            

 התייחסות ל

 ההחלטות שלא נכתבו בשיעור ההחלטות שנכתבו בתכנון

 תוכני השיעור

 

  

 וניהול השיעורארגון 

 

  

 טיפול בבעיות משמעת 

 

  

 פרטים בשיעור

 

  

 תחומים אחרים

 

  

 

 ?. האם יעדי השיעור כפי שנוסחו בתכנון הושגו5

 ________________________________________________________________ 

_______________________________________ _________________________ 

 ?לגבי השגת היעדיםבנוגע  המסקנות שהסקת הסקתל היו הגורמים שהביאו מה. 6

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  ?. האם הושגו יעדים שלא נוסחו מראש7

________________________________  _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 :/שאלות(ות כלליות על השיעור )רגשות/מחשבותהעררשום . 8

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 דיווח על תצפית בלומד
 מגישה: ד"ר אלה שובל

 לפני השיעור

 . קרא בעיון את התכנון של השיעור 1

 תאריך הצפייה _________ שעת הצפייה _____   

 שם הצופה_________________     שם המלמד _____________ 

 יעדי השיעור לפי התכנון ______________________________________ 

 במהלך השיעור

 )התקרב אליו במידת הצורך(דקות ברציפות  10 –. בחר לך תלמיד אחד וצפה בו כ 2

    _סיום התצפית ב ___     __שם התלמיד ______________ התחלת התצפית ב__

תאר באלו דרכים התלמיד עוסק בתוכן הנלמד )מקשיב, עונה לשאלות, מרוכז בעבודה עצמית, 

   ________________________________________________ :משוחח עם חבר וכו'(

__________  ______________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

לומות בהקיץ, תאר מה עושה התלמיד כאשר איננו עסוק בתוכן הנלמד )התארגנות, הפרעות, ח

 __________________________________________________ עיסוק בתוכן אחר וכו'(:

____________________________________________________________________ 

_____________________________ _______________________________________ 

 . חזור על תצפית זהה על תלמיד אחר. בחר תלמיד הנראה לך שונה בהתנהגותו מהקודם:3
 

    ____  - __     סיום התצפית ב__ - ______________ התחלת התצפית ב  - שם התלמיד

 דה עצמית, לו דרכים התלמיד עוסק בתוכן הנלמד )מקשיב, עונה לשאלות, מרוכז בעבויתאר בא
 

 ________________________________________________  משוחח עם חבר וכו'(: 
 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

תאר מה עושה התלמיד כאשר איננו עסוק בתוכן הנלמד )הפרעות, חלומות בהקיץ, עיסוק בתוכן 

 אחר וכו'(: __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 -------------חלק זה ימולא לאחר השיעור    ----------------

 

 .  ארגן את הנתונים  שאספת בתצפית בתוך הטבלה:4

 

 עיתוי ההחלטות            

 סוגי התנהגות

התנהגות התלמיד בהתאם 

 לתכנון המורה

התנהגות התלמיד שלא 

 בהתאם לתכנון המורה

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 ?. האם יעדי השיעור כפי שנוסחו בתכנון הושגו5

 ________________________________________________________________ 

_______________________________________ _________________________ 

 ?לגבי השגת היעדיםבנוגע  המסקנות שהסקת הסקתל היו הגורמים שהביאו מה. 6

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  ?. האם הושגו יעדים שלא נוסחו מראש7

________________________________  _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 :/שאלות(ות כלליות על השיעור )רגשות/מחשבותהעררשום . 8

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


