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 מפתח

 

   
איך הייתם מאפיינים את הקשר בין מורים  ○ 

מנעו מתשובות כמו "טוב" או "לא ילתלמידים? ה
טוב". לחילופין, נסו לאפיין את הקשר: קרוב, מכיל, 

 התנגשויות ועוד.מציב גבולות, נוקשה, רצוף 

אילו במות מאפשרות יצירה ותחזוקה של הקשר?  ○
לדוגמה: בזמן שיעור, מורה תורן בהפסקה, האם יש 

 סדירות ממוסדת לשיחות אישיות? 

מה ייחשב לדעתכם קשר משמעותי בין המורים  ○
 לתלמידים? שבצו את התשובה ב"רצוי".

קשר 
משמעותי 

מורה 
 תלמיד

היכולת של התלמידים כיצד הייתם מאפיינים את  ○    
לנהל את עצמם? להציב מטרות, לתכנן,  פרהסת בבי

 להפעיל בקרה ולהתארגן? 

השוו את היכולת שלהם בתחומים אלו בנוגע ללמידה,  ○
לעומת היכולת שלהם לנהל את עצמם בתחומים 

שחורגים מהלמידה. האם יש הבדל? מה ניתן ללמוד 
 ממנו?

ת התלמידים האם הנושא של תפקודים ניהוליים ויכול ○
לנהל את עצמם מקבל כיום התייחסות כלשהי? אם כן, 

 כיוזמות פרטניות של מורים או באופן ממוסד?האם 

תפקודים 
 ניהוליים



כיצד הייתם מאפיינים את מצב האוריינות השפתית  ○    
? התייחסו לתוצאות מיפויים, פרהסת של תלמידי בי

 שכבותעולים וכו', להבדל בין  -ה ילהרכב האוכלוסי
 . חברתיות

האם יש בידיכם מספיק נתונים לבסס קביעות אלו  ○
לגבי כלל השכבות? אם לא, אילו מהלכים ניתן לנקוט 

 כדי לאסוף עוד נתונים?

וונים )לא מקריים, לא "על הדרך"( אילו מהלכים מכ   ○
נעשים כיום כדי לשפר היבטים של אוריינות? האם 

יעורי מתקיימים מהלכים כאלו גם מחוץ למסגרת ש
 שפה או שזו משימה של מורות שפה בלבד?ה

אוריינות 
 שפתית

כיצד הייתם מאפיינים את יכולת התלמידים לקחת  ○    
 -אחריות? בססו את הערכתכם על דוגמאות חיות 

 ?באילו מצבים נוכחתם בכך?

צוות של  הנטייהיכולת והכיצד הייתם מאפיינים את  ○
על המורים לקחת אחריות? בססו את הערכתכם 

דוגמאות. האם ניתן לזהות קשר בין המצב בקרב 
 התלמידים למצב בקרב המורים?

 אחריות

כיצד הייתם מאפיינים את מידת המסוגלות של  ○    
  -התלמידים? בססו את הערכתכם על דוגמאות 

? האם יש בידיכם מספיק באילו מצבים נוכחתם בכך
 מידע בעניין, או שניתן לאסוף עוד נתונים?

הייתם מאפיינים את מידת המסוגלות של צוות כיצד  ○
המורים? בססו את הערכתכם על דוגמאות. האם ניתן 
לזהות קשר בין המצב בקרב התלמידים למצב בקרב 

 המורים?

 מסוגלות

 

 


