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אגרת למפקחת
אודות משוב אמצע שנתי למתמחים בהוראה
מפקחת יקרה,
באמצע חודש ינואר יש לתת 'משוב אמצע שנתי' לכל המתמחים – כהערכה מעצבת בשנת ההתמחות .המשוב הוא
הזדמנות לשיח פתוח עם המתמחים שנקלטו בגני הילדים שבפיקוחך.
האחריות על תהליכי הערכת המתמחים מוטלת על המפקחת בשיתוף עם החונכת .הערכת המתמחים נועדה לשפר
ולקדם את מיומנויות ההוראה של המתמחה .השימוש המרכזי של ההערכה הוא לצורך קבלת החלטה האם
המתמחה יוכל בסוף שנת ההתמחות לקבל רישיון לעיסוק בהוראה .הערכת המתמחים אמנם מתבצעת לאורך כל
השנה ,אך היא כוללת שני שלבים פורמאליים קבועים :משוב אמצע שנה (בינואר) והערכה מסכמת (במאי).
'משוב אמצע שנה' מתבצע בשיחת משוב פדגוגית .מטרת המשוב היא לתת למתמחה משוב מפורט ומנומק על
עבודתו ,כדי לסייע לו בהמשך התפתחותו המקצועית .משוב זה מבוסס על מעגל הפעילויות שהתרחשו במהלך
הזמן מאז כניסת המתמחה לגן הילדים ,כמו :צפייה במתמחה ושיחות חונכות שוטפות .המשוב יתקיים במהלך
שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה ,המפקחת והחונכת .במסגרת השיחה יש לתת מקום גם למתמחה להציג
הערכה עצמית על תהליכי ההוראה-למידה ,שהתנסה בהם בגן הילדים .בנוסף ,ישתף המתמחה את הנוכחים
בהערכתו את תהליכי הקליטה שלו.
המשוב של המפקחת והחונכת יתבססו על תצפיות במתמחה ,המפקחת  -לפחות פעם אחת בכל מחצית שנה,
והחונכת  -לפחות פעמיים בכל מחצית שנה .השיחה תתייחס לרכיבי ההערכה שמופיעים בכלי החדש להערכת
מתמחים והתייחסות להיבטים )1( :נקודות חוזקה בעבודת המתמחה; ( )2התנהגויות הנדרשות לשיפור; ()3
עדויות תומכות רלוונטיות לעבודת המתמחה; ו ( )4המלצות אופרטיביות לשיפור.
את כלי ההערכה למתמחים בחינוך הקדם יסודי ניתן למצוא כאן ,ועל נוהל ההערכה ניתן לקרוא כאן .לסיוע  ,ניתן
לפנות אל המדריכות המחוזיות לנושא התמחות וכניסה להוראה:
במחוז צפון  -סמדר בן שיטריתsmadarbens@gmail.com :
במחוז חיפה  -סברינה יזהרisabrin@walla.com :
במחוז מרכז  -רחלי יוסףRachelleyosef@gmail.com :
במחוז ת"א – אילנה הנדלמןimhendelman@gmail.com :
במחוז דרום  -אנה גלפרgalper.anna@gmail.com :
במחוז ירושלים ומנח"י  -הדס בריןhadasbrin@gmail.com :
במחוז חרדי – זהבה זהביzehavadn@gmail.com :
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