
רונית דינור: הכנת מצגת

,  ידיעה שאין די בכך, הצלחה היא שילוב של אהבה לדבר שאתה עושה"

(ר'תאצמרגרט )".          ושתהיה לך תחושת מטרה, ושעליך לעבוד קשה



:ברור אישי

?שבו תימדד הצלחתך, מי מגדיר את גבולות התחום•

?  האם יש משמעות למי זה שיגדיר את הצלחתך•

להצלחה  , י גורם חיצוני"בין הצלחה שהוגדרה ע, מה ההבדל מבחינתך•

?היא בתחושה הפנימית שלך

!!!? הצלחה היא התוצר הסופי או התהליך•

?מדוע חשוב לך להצליח•

מה היו מרכיבי  ? האם זכורה לך חווית הצלחה שמלווה אותך עד היום•

?ההצלחה



מבוססמנבאגורםהיא–תלמידיםללמידתלגרוםשיצליחמורהשלציפיותיו..."

תפיסתבעלימורים.לימודייםהישגיםהמקדמותהוראההתנהגויותשלהיטב

כיתהניהולבאסטרטגיותיותרמשתמשים,יותרמשתדליםגבוההמסוגלּות

יכולותבעליתלמידיםשללצרכיםיותרקשובים,תלמידיםשלאוטונומיההמאפשרות

.עצמםהתלמידיםשלהיכולתתפיסותאתומשניםנמוכות

השפעהיכולתכבעליעצמםאתתופסיםנמוכהעצמיתמסוגלותתפיסתבעלימורים

הגורםאת"בית"ובהתלמידיםבאופילזהותנוטיםוהם,התלמידיםלמידתעלנמוכה

,Goddard)."הוראתםלעומתלמידתםעלהמשפיע Hoy, & Woolfolk, 2000)
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מצגות בנושא חינוך משמעותי והעברת שיעורים-יורם הרפז 

https://yoramharpaz.com/publications/presentations

לומד בשיעורותיפקודילמידה משמעותית -מצגת 
https://lh-ash.co.il/wp-
content/uploads/2018/06/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7
%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-
%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7
%99%D7%AA-
%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7
%99-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93.pdf

?תאמה את התכנון המקורי, עד כמה העברת מהלך השיעור1.

?האם המענה החלופי נתן מענה הולם, במידה והיה צורך לסטות מהתכנון המקורי2.

?עד כמה וכיצד באה לידי ביטוי השתתפות התלמידים במהלך השיעור3.

יש התייחסות לאופן העברת השיעור והמשתמע מכך  ( 'שלב ג)בשלב הבא 

:המלצה

ויורם הרפז  בוזו־שוורץמאיה , משוב שוטף כמקדם למידה

https://yoramharpaz.com/pubs/learning/feedback.pdf

https://yoramharpaz.com/publications/presentations/
https://yoramharpaz.com/publications/presentations/
https://lh-ash.co.il/wp-content/uploads/2018/06/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93.pdf
https://yoramharpaz.com/pubs/learning/feedback.pdf


.במהלך השיעור, היה שיתוף פעולה אופטימלי מצד התלמידים1.

.את התלמידים לשיתוף פעולה" לרתום"הצליחה , פעולת הפתיחה2.

.'חשיבה עצמאית וכד, התעניינות, האמירות של תלמידים שיקפו הבנה3.

יכולת  = למשהו שנלמד או נאמר במפגש קודם , לפחות אחד התלמידים קישר בין הנאמר4.

.קישוריות וראיית רצף

הקשבה ושיחה בין התלמידים בינם לבין עצמם ולא רק  : התייחסות לאווירה שנוצרה בקבוצה5.

.קשר עין ותקשורת רב כיוונית= בין חונך או חונכת ההוראה לתלמידים  

המשך.מהלך השיעור התלמידים קיבלו חיזוקים ודברי עידודב6.



הוכיחו את עצמן                           , דרכי ההוראה שנעשה בהן שימוש, המתודות, הגדרת המטרות7.

.  כבחירה נכונה ורלוונטית למה שנלמד בשיעור

.האופן שבו הועבר השיעור ענה על הצרכים הייחודיים של כל אחד מהתלמידים בקבוצה8.

.נתפס אצל התלמידים כמסקרן ורלוונטי, הנושא הנלמד9.

.בתום השיעור נעשה סיכום וסבב משוב10.

.משמעותית ויש להניח שהתוצרים שלה יישמרו אצל התלמידים לאורך זמןהיתההלמידה 11.

.תוך עמידה בלוח הזמנים, חומר הלמידה הועבר בהתאם לתכנון:  הספק12.

גבוהה הן  היתהמידת שביעות הרצון של תומך או תומכת ההוראה במהלך השיעור ולאחריו 13.

.  והן לגבי הצלחת העבודה עם התלמידים, לגבי היכולת ההוראתית האישית

:המשך



אחדבכלעליךשעברווהמחשבותהרגשות,התחושותבשחזוררבהחשיבותיש1.

:השיעור,המפגשמשלבי

השיעורהעברתבעת,מהתלמידיםאומעצמך,שלךהאכזבהאוהסיפוקתחושתביטוילידיבאהאיך-

?ברגשותלשיתוף"כתובת"לךישהאם?המפגשבמהלךמשמעותיהכיהרגעהיהמה?ולאחריו

,ההתנסויות.הלמידהמפגשבעתבמיטבםהתממשושלאהדבריםעלאחריותתיקחיאושתיקחחשוב2.

חלופותלהכיןוללמודהתלמידיםשלהצרכיםאתללמודמאפשרותהן,חלקיבאופןמצליחותכשהןגם

.השיעורבהעברתקושישיתעוררלמקרהמתאימות

מהלהביןמאפשרהמהלךניתוח.והתמקצעותשיפורלצורךלמידהמאפשרתהקשייםעםלהתמודדהנכונות3.

המשאביםמיצויבאמצעותהן:כךלשםהנחוץהידעאתלשאובומניין,הבאהבפעם,אחרתלעשותצריך

."בחוץ"מתמיכהי"עוהןהאישיים




