הערכת גננות מתמחות
מדריך למעריך

תהליך ההערכה

קשרי מעריך-מוערך
הגדרת חונך

הזן את תצפיות
שיחה מקדימה לתצפית ,ביצוע
התצפית ושיחת משוב

מסך מדדים
הערכת רמת ביצוע המתמחה במדדי על שונים

הערכה מסכמת
המלצה מסכמת ,תיאור נקודות חוזק
וחולשה והתייחסות המוערך
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הערכת גננות מתמחות
במסך הראשי של המערכת מופיעים כלל המנהלים ,גננות וגננות
מתמחות באחריותך
במידה והמתמחה לא מופיעה ברשימה לחץ הוסף מתמחה שאינו ברשימה
> הזן מספר ת.ז וסמל מוסד בו מועסקת המתמחה > איתור > הוספת
מתמחה
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קשרי מעריך-מוערך (רק מפקח)
בחר את המועמד הרלוונטי > לחץ  > +לחץ המשך להערכה
ודא כי פרטייך ופרטי המוערך מתאימים ומעודכנים
בחר את החונך של המתמחה מתוך רשימת החונכים במוסד
במידה והחונך אינו מאותו המוסד לחץ שליפת חונך ממוסד אחר > הזן
את מספר הת.ז של החונך
לחץ שמירה > המשך

שים לב -המתמחה והחונך לא יוכלו להתחיל
בתהליך ההערכה לפני הגדרת החונך במסך זה
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הזנת תצפיות

חדש! מהיום ניתן
להיכנס למערכת דרך
הפלאפון ולמלא
תצפיות בזמן אמת!

מסך תצפיות וראיות  -הזן את תצפיות (על פי ההנחיות בחלקו העליון של
המסך):

בחר את סוג תצפית > בחר את תאריך שיחה מקדימה > בחר את תאריך
צפייה > הזן את תיאור התצפית וראיות נוספות
בחר את תאריך שיחת משוב > הזן את תגובת המוערך
ניתן להוסיף קובץ תומך הערכה ע"י לחץ הוספת קובץ
לחץ שמירה
עבור לתצפית נוספת או לחץ המשך הערכה
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הערכת גננות מתמחות
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מסך מדדים
עבור כל רכיב הערכה יש לבחור את רמת הביצוע הרלוונטית
יש לוודא כי אחוזי הביצוע של כל מדד הינם  100%לפני שיגור הערכה
במידה ובוחרים מעל הרמה הראויה למתמחה למדד ,יש לנמק את הבחירה (עד
 100תווים)
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במידה וההערכה בוצעה בשיתוף עם גורם נוסף ,יש להזין את שמו/תפקידו
בשדה נעשה בשיתוף עם
ניתן לבצע שמירה גם
לחץ שמירה > המשך הערכה
כאשר לא כל הנתונים
הוזנו ,אך לא יתאפשר
שיגור הערכה

הערכה מסכמת

הזן את ותק הכרות מקצועית > הזן את תאריך שיחה מסכמת > בחר את
המלצה מסכמת (המלצה ניתנת רק ע"י מפקח)
פירוט סיכום והמלצות
ניתן להוסיף קובץ תומך הערכה ע"י לחץ הוספת קובץ
במידה והחונך סיים לבצע את ההערכה ,באפשרותך לצפות בדו"ח ההערכה שלו
ע"י לחיצה על דו"ח הערכת חונך
לחץ שמירה
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שיגור הערכה

רק לאחר שגם החונך וגם המפקח ביצעו הערכה ניתן לשגר אותה
כדי לשגר הערכה לחץ סיים הערכה

שים לב-

לאחר שיגור הערכה לא ניתן לשנותה
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