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  יסודות האימו� הקוגניטיבי

  
  
  

פיקוח , בדיקת ביצועי�, מונחי� כמו הערכת מורי�, בבתי הספר של ימינו

מתקשרי� למערכות שונות מאוד זו , פיקוח רפלקטיבי ופיקוח הדדי, קליני

מעוררי� תחושות שונות , תצפית והערכה, אימו�, המונחי� פיקוח. מזו

, מאמ�, מדרי�, מפקח,  כגו� עמית�יחסי תפקידי� . בקרב מורי� שוני�

.  נושאי� כול� משמעויות רבות בעבור מחנכי��יוע� ומנהל , מערי�, זרז

מבצעי� שני תפקידי� ניהוליי� נפרדי� , מנהלי� שה� ג� מפקחי�

מכיוו� שנית� לבלבל . אימו� והערכה: המתנגשי� ביניה� לעתי� קרובות

  .1�2י� של השניי� בתרשי� אנו מנגידי� את המאפיינ, בי� אימו� להערכה

, ברמתו הבסיסית ביותר. אנו מבקשי� לשמור על בהירות בהגדרותינו  

שיפוטיות הבנויות סביב �אימו� קוגניטיבי הוא מערכת פרקטיקות לא

אימו� , ברמות מורכבות יותר. ומפגש מעקב תצפית בשיעור, מפגש תכנו�

בפעילויות גומלי� , תעקרונות ומיומנויו, הוא ג� יישומה של מערכת הנחות

ע� התלמידי� וע� , ע� החברי� במחלקה, פורמליות�פורמליות ולא

רמה מתקדמת עוד יותר עוסקת ביישו� עקרונותיו של האימו� . ההורי�

   .הקוגניטיבי בקהילה הרחבה
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  2�1תרשי� 

  הבחנות בי� אימו� להערכה

  הערכה  אימו�  מאפייני�

מיהו 
  ?האחראי

אפשר להאציל אחריות זו 
למדריכי� ,  לראשי מחלקות

  . או לעמיתי�

רק אנשי צוות , על פי החוק
המחזיקי� בתעודת ניהול 

  .מוסמכי� לבצע הערכה

האימו� מתחיל ע� היו�   תזמו�
הראשו� בתפקיד ועשוי 

  .להימש� על פני השנה כולה

מחוזות מאמצי� מדיניות 
ולוחות זמני� שבאמצעות� יש 

  .להערי� את המורי�

תכנית ,  ההוראהשיפור  תכליות
הלימודי� ולמידת 

  .התלמידי�

בקרת איכות ועמידה בדרישות 
  . החוזה

מקורות 
 �לאמות
  מידה

המורה קובע את אמות 
המידה למצוינות שאות� 

במונחי� של , יחפש המאמ�
התנהגות התלמיד ושל 

  . התנהגות המורה

מפתחי� את אמות , בדר� כלל
, המידה להוראה איכותית

, גביה�נושאי� ונותני� ל
מאמצי� ומפרסמי� אות� על 

גבי טפסי� שבה� עושי� שימוש 
בשעה . בתהלי� ההערכה

שהצהרות אלה משתנות ממחוז 
המעריכי� מתבססי� , למחוז

לעתי� קרובות על אמות המידה 
הללו בהערכת� את ביצועי 

  .המורי�

השימוש 
בנתוני� 
  שנאספו

הנתוני� שנאספו נמסרי� 
  .למורה

שאימ� המידע שנרש� בטפסי� 
, המחוז מופ� למורה ולמחוז

לצור� תיוק בתיקו האישי של 
ועותק נוס# נשמר אצל , העובד
  . המנהל

הנושאי� 
  הנבחני�

פעולות הגומלי� , למידה
ביצועי , הוראה, בכיתה

היצמדות , התלמידי�
, לתכנית הלימודי�

התנהגות� של תלמידי� 
התנהגות� , יחידי�

ומיומנויותיה� של המורי� 
  .ועוד

נושאי ההערכה , וס# על אלובנ
עשויי� לכלול ביצועי� כגו� 

נכונות להשתת# , דייקנות
בפעילויות מקצועיות ובפעילויות 

, שמחו� לתכנית הלימודי�
גישות , מאפייני� אישיי�

  .התפתחות וכדומה, מקצועיות

המורי� מעריכי� את   שיפוט ערכי
ביצועיה� שלה� בהתא� 
לאמות המידה שנקבעו 

  .�במפגש התכנו

מכילה את " הערכה"המילה 
ביצועי המורי� ". ער�"המילה 

מוערכי� באמצעות מונחי 
, "יוצא מ� הכלל"כגו� , הערכה

  ". דורש שיפור"או " מספק"
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תפקיד 
  הצופה

המורה מיידע את המאמ� 
לגבי הנקודות שאליה� עליו 

ולגבי סוג המשוב , לשי� לב
  .הרצוי לו והעשוי לסייע לו

ות מידה כאשר הוא מצויד באמ
מתו� מערכת ההערכה של 

הצופה יודע מה עליו , המחוז
לחפש בטר� הוא נכנס לכיתת 

, לעתי� קרובות. הלימוד
מכשירי� את המעריכי� 

, בטכניקות של תצפית בהוראה
באופ� כזה שיהיה ביכולת� 
לאתר מדדי� להצטיינות או 

  . לליקויי� בתחו� ביצוע מסוי�

הסמכות לאמ� מואצלת על   העצמה
המורי� . י המורהיד
לעצמ� להיות " מרשי�"

בשל , נתוני� במצב של אימו�
, הכבוד שה� רוחשי� למאמ�
בשל העזרה שהוא מושיט 

לה� ובשל תכונות המנהיגות 
  .שלו

הסמכות להערי� מואצלת על ידי 
חבר הנאמני� של המדינה או של 

זוהי עמדת סמכות כלפי . המחוז
  . הקו�צוות

  
  

בזמ� את שני התפקידי� של מערי� �מלא בוהא� המנהל יכול באמת ל

, יה'ורג'מחקר שנער� לאחרונה על ידי קרל גליקמ� מאוניברסיטת ג? ומאמ�

.מספק כמה קווי� מנחי� לתשובה על שאלה זו
1  �כאשר הוא פועל מתו

קיי� גליקמ� ראיונות , הנחה ששני תפקידי� אלו עומדי� בסתירה זה לזה

גליקמ� מצא שהמנהל .  תוצאות מפתיעותהראיונות העלו. ע� מורי� שוני�

במידה שמתקיימי� שלושת התנאי� , מסוגל למלא את שני התפקידי�

  :הבאי�

  .יחסי ֵאמ&� מבוססי� בי� המנהל למורה  •

 אימו� �המורה יודע בביטחו� מלא אילו משני התפקידי� ממלא המנהל    •

  .או הערכה

 ע� כל אחד מ� התנהגויותיו של המנהל מתיישבות באורח מדוקדק  •

  .אי� לערב ביניה�. התפקודי�

  

  רקע היסטורי

רוברט גולדהמר , )Cogan(נתקלו מוריס קוג� , בשנות השישי� המאוחרות

)Goldhammer( , רוברט אנדרסו�)Anderson ( ועמ� קבוצה של מפקחי�

בבעיה , שעבדו בתכנית המאסטר בהוראה של אוניברסיטת הרווארד
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והל המסורתי הציב את המפקח בתפקיד של הנ, באותה תקופה. רצינית

המפקחי� הורו למורי� . הנמצא בעמדה גבוהה מזו של המורה" מומחה"

המפקחי� הציעו פתרונות לבעיות . מה יש לשנות וכיצד לבצע זאת

כל . שלא היו בהכרח אות� בעיות שהמורי� נתקלו בה�, שהטרידו אות�

ח דיבר והמורה שבמהלכו המפק, המאמצי� לשנות את סגנו� המפגש

עבודת� של קוג� ועמיתיו בנוגע לדילמה זו הפכה להיות . נכשלו, הקשיב

וחשוב להבי� חלקי� מעבודתו של קוג� על מנת , בסיס לדג� הפיקוח הקליני

  . להערי� את תכונותיו הייחודיות של האימו� הקוגניטיבי

 פיתוחו של מורה אחראי" ראה את תכליתו של הפיקוח הקליני כ2קוג�  

פתוח לקבל סיוע מאחרי� , המסוגל לנתח את ביצועיו, מבחינה מקצועית

שבו המורה , הפיקוח הקליני דרש שינוי תפקידי�". ומכוו� את עצמו

כוונת התהלי� . המכבדי� זה את תרומתו של זה, והמפקח יעבדו כעמיתי�

לכוו� את עצמו , הייתה לפתח את יכולתו של המורה לבצע הערכה עצמית

  . עצמוולפקח על

המורכב משמונה , הפיקוח הקליני של קוג� נתפס כתהלי� מחזורי  

, תצפית בשיעור, שלבי� שאורגנו סביב תכנו� ע� המורה לפני ההוראה

  :קוג� ועמיתיו האמינו כי. ומפגש מעקב לאחר השיעור

  .פעילות ההוראה היא אוס# של התנהגויות  •

ביחסי הגומלי� אפשר לצפות בכל אחת מ� ההתנהגויות בנפרד או   •

  .שביניה�

  .אפשר להבי� את התנהגותו של המורה ולנתב אותה  •

אפשר להשיג שיפור בהוראה באמצעות שינוי או תיקו� של התנהגויות   •

  .הוראה

או שלוש , אנו מוצאי� בבתי הספר בארצות הברית שלושה יישומי�, כיו�

קוח ברמת או פי, פיקוח שמני, הראשו�. של דג� הפיקוח הקליני, התאמות

מורי� רבי� מדווחי� כי צופי� . מתרחש במסגרות רבות מדי, הש� בלבד

  .א� בכלל, בה� לעתי� רחוקות

יישו� נוס# של הפיקוח הקליני מתבצע על ידי תומכיה של מדליי� הנטר   

)Hunter( ,שעבודתה נבדלת מזו של קוג� וגולדהמר בכמה היבטי� חשובי� .

, לומד�הוא משמר את יחסי המומחה. מודל הנטר שולל את מפגש התכנו�

בשעה . כיוו� שתרומתו העיקרית של המפקח היא תצפית וניתוח מיומני�

, שהמטרה המוצהרת היא קידו� מיומנות קבלת ההחלטות של המורה

, "ודאויות"דומה שמשקלה של הפרקטיקה נוטה לכיוו� של כינו� מספר 

ועל " ה האנושיתמאה שנות מחקר בתחו� הלמיד"המבוססות על ידע של 

.תוצאה�יחסי סיבה
3  
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קשור בחשיבת , והרצוי ביותר של הפיקוח הקליני, הסוג השלישי

,האימו� הקוגניטיבי הוא ביטוי מודרני של אוריינטציה זו. המורה
מהיותו  4

מבוסס על היסודות שהניחו קוג�
.וגולדהמר 5

6
קיימי� שני ,  ע� זאת

.  נתפסת פעולת ההוראההראשו� נעו� באופ� שבו. הבדלי� משמעותיי�

השני קשור ביישומו של ידע מסוי� על הקוגניציה של המורה ובתחו� 

בעוד המודל המסורתי של פיקוח קליני. לינגוויסטיקה�הפסיכו
7,8,9

 עוסק 

אנו מאמיני� שהתנהגויות גלויות אלו של , בהתנהגויות הוראה גלויות

די�  ושל תפקותהליכי חשיבה פנימיי�של  הוראה ה� תוצרי�

יש , על מנת לשנות את ההתנהגויות הגלויות בהוראה. אינטלקטואליי�

לשנות ולארג� מחדש את התנהגויות ההוראה הקוגניטיביות הפנימיות 

  . והסמויות מ� העי�

  �מתוו� הוא אד� שמבצע את הפעילויות ? מהי כוונתנו במונח תיוו

  :הבאות

  .מאבח� ומדמה שלבי� רצויי� בעבור אחרי�  •

 שפה בהירה ומדויקת ומשתמש בה על מנת להקל על התפתחות� בונה  •

  .הקוגניטיבית של אחרי�

שבאמצעותה יחידי� מקדמי� עצמ� , מתכנ� אסטרטגיה כוללת  •

  .לקראת מצבי� רצויי�

מאמי� בפוטנציאל להתקדמות מתמשכת לקראת התנהגות ומצבי נפש   •

  . אוטונומיי� יותר

  .לצמיחת� של אחרי�מאמי� ביכולתו לשמש כזרז מעצי�   •

  

 הוא מפה בסיסית של הצעדי� בהתנסות טיפוסית של אימו� 2�2תרשי� 

, זיכרו שמדובר במפה, אנא. תצפית ומפגש מעקב, מפגש תכנו�: קוגניטיבי

יש למלא אחריו צעד אחר , בדר� כלל; מרש� מכתיב פעולה. לא במרש�

והנוסעי� , המאמ� מציג בפשטות את הטריטוריה, כאשר מדובר במפה. צעד

מאמני� קוגניטיביי� . יכולי� לבחור בדרכי� שונות כדי להגיע ליעד�

כ� שה� יכולי� להשתמש בה באופ� , מיומני� מכירי� מפה זו על בוריה

המאמני� עשויי� . ספונטני ולדעת בדיוק באיזה שלב בתהלי� ה� מצויי�

אול� היא מהווה תמיד את המבנה , לסטות מ� המפה או לקשט אותה

הרציונל של מבנה זה יידו� ביתר פירוט בפרק (בסיסי של תהלי� האימו� ה

5 (.  

כאשר שאלנו מורי� איזה מידע על כיתת הלימוד ה� היו רוצי�   

בקשות . קיבלנו רשימה מקיפה של בקשות, שיעמוד לרשות הצופי� בה�
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ע� . ותלויות בגורמי� סביבתיי� ואישיי� רבי�, כמוב�, אלה ה� נסיבתיות

  :מצאנו שלעתי� קרובות מורי� מבקשי� שהמאמני� יידעו, זאת

כיצד השיעור המסוי� שבו ה� צופי� משתלב בתכנית הכוללת לטווח   •

  .ומה התרחש קוד� לכ� בנושא זה, הארו� של המורה בנוגע לתלמידי�

  .מידע לגבי הדינמיקה החברתית של הכיתה  •

  .מידע על התנהגות� של תלמידי� מסוימי�  •

  .של השיעור שהמורה חש לגביה� חוסר בהירותהיבטי�   •

  .חששות ביחס להתנהגות� של תלמידי�  •

  .חששות הקשורי� בניסיו� להפעיל טכניקת הוראה חדשה  •

  .מדוע המושג המרכזי המוצג בשיעור חשוב לתלמידי�  •

  .המשפיעי� על התלמידי�, אירועי� שמחו� להתנסות בכיתת הלימוד  •

  

ויי� להציג כל אחד מ� הנושאי� שלעיל במפגש בעוד המורה או המאמ� עש

מייצגת ארבע אבני , 2�2המוצגת בתרשי� , הרי שתמצית המפגש, התכנו�

  .פינה של כל מפגש תכנו� באימו� קוגניטיבי
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  2�2תרשי� 

  תפקודי האימו� בארבעה שלבי� של חשיבה הוראתית

  מפגש התכנו�

I     .�שה� מנ:תכנו �  :חי� את המורה המאמני� מתווכי� על ידי כ
  להבהיר את מטרות השיעור ויעדיו •

  לצפות אסטרטגיות והחלטות הקשורות בהוראה •

  לקבוע עדויות להישגי התלמידי� •

לזהות את תהליכי איסו# הנתוני� של המאמ� ואת המיקוד של תהליכי�  •
  אלו

  

  השיעור

II    .שה� צופי� ב:הוראה �  : המאמני� אוספי� נתוני� על ידי כ
  גי התלמידי�עדויות להיש •

  אסטרטגיות והחלטות של המורה •

  

  מפגש המעקב

III  .שה� מנחי� את המורה:חשיבה �  : המאמני� מתווכי� על ידי כ
  לסכ� את ההתרשמויות מ� השיעור ואת הערכותיו לגביו •

  להיזכר בנתוני� התומכי� בהתרשמויות ובהערכות אלו •

פועל ולמידת להשוות בי� החלטות הוראה מתוכננות לבי� אלו שבוצעו ב •
  התלמידי�

להסיק מסקנות על אודות היחסי� שבי� הישגי התלמידי� לבי�  •
  התנהגותו של המורה/החלטותיו

  
IV  .שה� מנחי� את המורה:יישו� �  : המאמני� מתווכי� על ידי כ
  למזג את שלמד ולקבוע יישומי� •

  להמלי� על שיפורי�; לחשוב על תהלי� האימו� •

  

  מפגש התכנו�

  :מחמש סיבות,  הוא רב עצמה והכרחי לתהלי� האימו�מפגש התכנו�

  

1 .  ��למידה אינה יכולה להתרחש ללא . הוא מהווה הזדמנות לבניית ֵאמ

וביסוסו של ֵאמ&� זה והשמירה עליו ה� ממטרותיו , בסיס של ֵאמ&�
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סדר היו� של מפגש התכנו� , כדי להשיג מטרה זו. העיקריות של המאמ�

המורה מציע את הזמ� , במפגש התכנו�. רהמצוי בשליטתו של המו

מציי� בפני המאמ� אילו נתוני� יש לאסו# , המתאי� לביקור בכיתה

, ואפילו היכ� המאמ� יישב, כיצד יש לתעד את הנתוני�, בשעת התצפית

פרטי� אלו חשובי� במיוחד בשלבי� הראשוני� . יעמוד או ינוע בכיתה

  . של יחסי הִאימו�

  

. קד את תשומת ִלבו של המאמ� במטרותיו של המורהמפגש התכנו� ממ  . 2

כאשר ש� , באחד הימי� עמד ארט לעזוב את בית הספר בדרכו הביתה

הוא . לב לכ� שבאחת הכיתות מקימי� התלמידי� רעש גדול במיוחד

צועקי� , מתרוצצי� סביב החדר, ראה ילדי� קופצי� על השולחנות

מוטב שתיגש : "המנהלמיהר ארט למשרדו של , נחרד כולו. וצווחי�

המנהל הרגיע ". הילדי� מתפרעי� והמורה איבד שליטה! 14לחדר 

זוהי סצינת . ה� מתאמני� על המחזה של בית הספר, אל תדאג", אותו

עשוי , כאשר הוא אינו מודע ליעדיו או לתכניתו של המורה". המהומה

המאמני� אינ� יכולי� לדעת . הצופה להסיק מסקנות מוטעות לחלוטי�

אלא א� כ� נפגשו ע� המורה לפני , מה עליה� לחפש במהל� תצפית

  .הביקור בכיתה

  

 כאשר .מפגש התכנו� מאפשר חזרה מנטלית מפורטת על השיעור  . 3

, ה� משפרי� אסטרטגיות, מורי� משוחחי� ע� מאמני� על שיעוריה�

מגלי� פגמי� פוטנציאליי� בחשיבת� המקורית וצופי� החלטות 

שאלות מסוימות במפגש התכנו� . לקבל בלהט הרגעשייתכ� שיצטרכו 

קוגניטיבית �לקד� את היכולת המטה, עשויות לעורר חזרה מנטלית זו

כיצד תדע : "לדוגמה. ולהכי� למורה מאגר אסטרטגיות לקראת השיעור

כיצד תדע מתי הגיע הזמ� לעבור "או , "?שהאסטרטגיה של� פועלת

  ".?לחלק הפעילות של השיעור

  

 הסכמות .התכנו� מבסס את הפרמטרי� של מפגש המעקבמפגש   . 4

מבססות את תפקידו של המאמ� ומגדירות את , שהושגו במפגש התכנו�

סדר יו� זה נקבע על ידי המורה . הנתוני� שעליו לאסו# במהל� השיעור

המורי� , בהעדר מפגש תכנו�. ומספק את ההקשר למפגש המעקב

 של השאלה מה היו מסוגלי� להערי� את שיעור� רק במונחי�

שאת , אינכ� רוצי� להימצא במצבו של אותו רובאי. כוונותיה�

כל ירייה פגעה . מטרותיו ראו ארט ואשתו כאשר נסעו ברחבי נוואדה
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ניגש ארט , בו המקומי�כאשר ארט ואשתו עצרו בכל! בדיוק במטרה

, "מישהו כא� הוא צל# מצוי�. "לזוג גברי� קשישי� שישבו על המרפסת

הקשישי� !". בכל המטרות שראיתי יש חור בדיוק במרכז. "ארטציי� 

ת� לי לספר ל� על הבחור ", ואחד מה� הסביר, צחקו וטפחו על ברכיה�

  ".ואחר כ� מצייר את העיגולי�, הוא יורה קוד�: הזה

  

 הסיבה האחרונה שאנו .מפגש התכנו� מקד� את יכולת האימו� העצמי  . 5

שויה להיות בסופו של דבר הסיבה ע, מביאי� לצור� במפגש התכנו�

.  אוטומטיזציה�והיא קשורה במטרה ארוכת הטווח , החשובה ביותר

לאחר שהתנסו . מפת האימו� מייצגת צורת חשיבה על ההוראה כולה

המורי� הופכי� צורת חשיבה זו לאוטומטית לגבי , בכמה מפגשי תכנו�

שואלי� ה� ; ה� מפנימי� את השאלות שעלו במפגש. רוב השיעורי�

; "?מהי התכנית שלי"; "?מהו היעד שלי"את עצמ� באופ� אוטומטי 

ה� מפעילי� את הצעד הראשו� ". ?כיצד אדע שהתלמידי� לומדי�"ו

  . באימו� עצמי

  

הוא תר אחר סוגי� שוני� של , כאשר המאמ� נפגש ע� המורה לפני השיעור

הוא מחפש את המטרות ואת היעדי� שהמורה חוזה , תחילה. מידע

. תכנית השיעור והמטרות שאות� מבקש המורה להשיג, ובכלל זה, בדמיונו

תו� ניסיו� להבי� טוב יותר את , גילינו שכאשר המאמ� בודק ומבהיר

ג� תפיסתו של המורה לגבי השיעור הופכת להיות , תכניתו של המורה

בדומה , המאמ� גור� למורה לבצע תהלי� של חזרה מנטלית. בהירה יותר

  .טאי� עושי� לפני תחרויותלמה שספור

המאמ� מזמי� את המורה לתאר את האסטרטגיות שבה� הוא , כמו כ�  

המאמ� מוביל את המורה . מתכוו� להשתמש על מנת להשיג את מטרותיו

להעלות השערות בנוגע לביצועי התלמידי� במידה שאכ� ימלאו בהצלחה 

ייראה או המאמ� מסייע למורה להגדיר מה . את מטרות השיעור ויעדיו

שיצביע על כ� שהתלמידי� אכ� למדו , יישמע במהל� השיעור או בסופו

מצביע על סוג , המאמ� מבהיר את תפקידו בתהלי�, במהל� הדיו�. כראוי

  . הנתוני� שהוא עומד לאסו# ועל דר� איסו# הנתוני�

שני תחומי , 2�2מצאנו שבנוס# למידע על אבני הפינה המוצג בתרשי�   

) 1: (ה�,  למאמ� או למורההשימושיי� ביותרתכנו� שה� השיחה במפגש ה

מידע על אודות היחס שבי� השיעור המסוי� לבי� התמונה הרחבה יותר של 

המאמ� עשוי . מידע על מטרותיו של המורה) 2(וכ� , תכנית הלימודי�
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שאלה מעורפלת וערמומית מעי� זו ". ?יש בעיות כלשה�"לשאול את המורה 

או לדו� בכל דבר שהוא שעשוי להטריד , "לא"ר מאפשרת למורי� לומ

  .אות�

המאמ� , בשעה שנראה כי תיאור מפגש התכנו� שלעיל מתמקד בשיעור  

�פיתוח ואוטומטיזציה של : הקוגניטיבי מתמקד בתוצאות לטווח ארו

  .תבניות אינטלקטואליות אלו של הוראה אפקטיבית

  

  התצפית בשיעור

� מקשיב ואוס# נתוני� על המאמ, במהל� התצפית בכיתת הלימוד

כפי שסוכ� במפגש , התנהגויות ההוראה של המורה ועל למידת התלמידי�

המאמ� עשוי להשתמש במגוו� . התכנו� ובהתא� לבקשות המורה

, ובכלל� מפות של תנועת המורה בכיתה, אסטרטגיות לאיסו# נתוני�

תפות תבניות של פעולות גומלי� מילוליות והשת, הקלטות וידאו ואודיו

מניית משימות או מנייה של תדירות התנהגויות מסוימות אצל , התלמידי�

חשוב יותר הוא האופ� שבו תופס המורה את הנתוני� , ע� זאת. המורה

 על שניה� להיות בעלי משמעות ורלוונטיי� �ואת הדר� שבה ה� נאספי� 

  . למאמצי השיפור העצמי של המורה

וא# אינ� מציעי� שיפוט , נתוני�מאמני� אינ� מפרטי� כלי� לאיסו#   

ה� מסייעי� למורה בתכנו� כלי האיסו# במהל� , במקו� זאת. לגביה�

הכוונה היא להציב את המורה . מפגש התכנו� ובהערכתו במפגש המעקב

ואת המאמ� בתפקיד של אוס# נתוני� , בתפקיד מבצע ניסויי� וחוקר

, ורה ושל התלמידמילוליות של המ�רשימה של התנהגויות מילוליות ולא(

, שמורי� לעתי� קרובות מבקשי� ממאמני� להתמקד בה� בשעת הצפייה

  ). מופיעה בסו# פרק זה

  

  מפגש המעקב

בעוד הזמ� המתאי� ביותר לביצוע מפגש התכנו� הוא ממש לפני תחילת 

כאשר המורי� מצויי� במצב של בהירות מירבית ביחס ליעדי� , השיעור

את הרווח המיטבי ממפגש המעקב נית� מצאנו ש, שה� מבקשי� להשיג

מצב זה מאפשר למורה . להפיק לאחר שחל# פרק זמ� כלשהו מאז השיעור

, זמ� למחשבה על אודות השיעור לפני שהוא נוטל חלק במפגש המעקב

  .ומעודד ניתוח מעמיק יותר וחשיבה על חשיבה

ג� המאמ� יעשה שימוש בזמ� זה על מנת לארג� את ממצאיו ולתכנ� את   

המאמ� עשוי לבקש לבחו� את הנתוני� . אסטרטגיית האימו� הרפלקטיבי
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הוא . ולארג� את רשימותיו בצורה נאה יותר כדי למוסר� למורה, שנאספו

על מנת להחליט אלו מבי� , עשוי להרהר באיכות הֵאמ&� ע� אותו מורה

ה� החשובות ביותר בשלב זה של ) למידה והולונומיה, ֵאמ&�(שלוש המטרות 

המאמ� עשוי לרצות לתכנ� ולבנות שאלות ברמות של עומק ושל . חסיה�י

  . מורכבות ההולמות את שלב ההתפתחות המקצועית שבו מצוי המורה

המאמ� מעודד את המורה לחלוק עמו את , בתחילת מפגש המעקב  

. רשמיו מ� השיעור ולהיזכר באירועי� מסוימי� התומכי� ברשמי� אלו

. � את התרשמויותיה� בתחילתו של המפגשמצאנו שחשוב למורי� לסכ

�  . המורה הוא המשתת# היחיד השופט ביצועי� או אפקטיביות, כ

המאמ� מזמי� את המורה לערו� השוואות בי� מה שהתרחש , כמו כ�  

). כפי שנקבע בשלב התכנו�(לדעתו במהל� השיעור לבי� מה שביקש להשיג 

עות שיתופו בנתוני� המאמ� מסייע למורה בניתוח מטרות השיעור באמצ

המטרה היא לתמו� בכושרו של . שאס# ושימוש בשאלות רפלקטיביות

בי� פעולותיו לבי� התוצאות שהפגינו  תוצאה�המורה לנסח יחסי סיבה

שימוש בנתוני� מסוימי� ובמגוו� כלי� בלשניי� מהווה . התלמידי�

יק בשעה שזה האחרו� מס, מיומנויות אימו� חשובות לצור� תמיכה במורה

התנהגויות הוראה ומידת ההצלחה של , מסקנות לגבי החלטות הוראה

  .6במיומנויות אימו� אלה נדו� באורח מפורט בפרק . השיעור

המאמ� מעודד את המורה לחשוב כיצד אפשר , בהמש� מפגש המעקב  

על תגליות ועל תובנות , בהתבסס על למידה, לארג� מחדש שיעורי� בעתיד

מזמי� את המורה לחשוב על ידע שהופק במהל� המאמ� , כמו כ�. חדשות

הוא מזמי� את המורה לתת משוב לגבי תהלי� האימו� . האימו� עצמו

  . ולהציע כל שיפור או שינוי שעשוי להפו� את מערכת היחסי� לפורייה יותר

אלה ה� עיקרי האימו� : ומפגש חשיבה, תצפית, מפגש תכנו�  

� התהלי� הופ� מורכב יותר אול, המפה עצמה היא פשוטה. הקוגניטיבי

תו� גילוי הבנה וסיוע למורה , כאשר המאמ� מנסה לטפח יחסי ֵאמ&�

הפרקי� הבאי� מתארי� את סוגי . להתקד� לקראת מטרת ההולונומיה

הטכניקות והמיומנויות שמאמני� זקוקי� לה� על מנת להשיג , הידע

 אנו �מ&�  שמירה על ֵא�בטר� נצלול לראשונה שבה� , אול�. מטרות אלו

בשעה . מאמיני� שחשוב לבחו� דוגמאות של מפגשי אימו� ממשיי�

ייתכ� שתרצו לשוב ולעיי� בתיאורי� , שתתקדמו בקריאת הפרקי� הבאי�

על מנת לראות כיצד מיושמי� בה� עקרונות , אלו של פעולות גומלי�

  . האימו� הקוגניטיבי
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  דוגמאות לרצ% ממשי

".זוג עיניי� נוס#"התעתיקי� שלהל� נלקחו מתו� סדרת קלטות הווידאו 
10 

  .מורה לכימיה בבית ספר תיכו� נפגש ע� המאמנת שלו, תחילה

  .לויד,  היי:מרילי�

  ?מרילי�, מה שלומ�: לויד

מה אתה מתכנ� ללמד . אני מצפה לקראת ביקור בכיתה של� היו�: מרילי�

  ?במהל� הביקור שלי

. יג את יחידת הלימוד האחרונה שבה התלמידי� יעסקו השנהאני אצ: לויד

היעד העיקרי שלי לסיו� הנושא . בסיס/היחידה הזו עוסקת בנושא חומצה

האחד הוא הכלל שמאפשר לזהות : הוא שהתלמידי� ייפתחו שני כללי�

  . זיהוי הנוסחה של בסיסי�, והשני, את הנוסחה של חומצות

  ?למה אתה מתכוו�, ח הנוסחאות הללוכאשר אתה מדבר על פיתו: מרילי�

  

התפקיד שלה הוא . המאמנת חוקרת במטרה להגיע לדיוק, בנקודה זו

אלמלא תדע . לצפות בהתנהגויות מסוימות בכיתת הלימוד במהל� השיעור

לא תוכל להבי� באמת את תפקידה , מה עליה לחפש במונחי� של תצפית

 להיות מדויק יותר בנוגע גורמת ג� למורה, חקירה לש� השגת דיוק. כצופה

הדבר מסייע לו לזהות באופ� . ליעדיו ולהעלות יעדי� אלו לרמה המודעת

  . מעשי את התוצאות הרחבות של עבודתו

  

אני מקווה להוביל אות� למצב שבו יוכלו לעשות זאת בכוחות , ובכ�: לויד

  . מושגי� אני עומד להשתמש אית� בטכניקה להקניית. עצמ�

כאשר אתה אומר הקניית ? תר לי לעצור אות� לרגעהא� מו: מרילי�

  ?הא� תוכל לעזור לי להבי� למה כוונת� בכ�, מושגי�

  

לויד השתמש במונח שעשוי . מרילי� חוקרת לש� השגת דיוק, שוב, כא�

כיוו� , מרילי� מבקשת להבי� למה כוונתו. להיות פתוח לפירושי� שוני�

ק# באורח מדויק את שהיא מבקשת ליצור במוחה תמונה ברורה שתש

מרילי� מבקשת , מאוחר יותר במהל� המפגש. הרעיו� של לויד לגבי השיעור

  .מידע נוס#
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מה היית . הזכרת קוד� לכ� שיש דבר מה שאתה מבקש שאחפש: מרילי�

�  ?רוצה שאעשה היו� כאשר אהיה בכיתת

  

 �המאמנת שואלת את לויד באילו דברי� במהל� השיעור עליה לצפות כ

המורה יודע טוב מכל לאיזה מידע הוא . סייע לו בשלב מאוחר יותרשתוכל ל

שאלה . והוא מבקש מ� המאמנת שלו לצפות ולאסו# בעבורו מידע זה, זקוק

חיונית זו ג� מעבירה למורה את השדר שהמאמנת נמצאת במקו� על מנת 

המאמנת נכנסת לכיתה על מנת לצפות בדברי� שאות� מציי� . לסייע לו

  .על מנת לבצע הערכות שרירותיותולא , המורה

  

 אחד הדברי� שהייתי מבקש שתעשי הוא שתסתכלי במה שמתרחש :לויד

אני לא משתמש בטכניקה של הקניית , כפי שהזכרתי. בנוגע לדוגמאות

�  . . .לא קל לי לפתח טכניקה זו . מושגי� לעתי� קרובות כל כ

  

ה אינו לויד מודה כי הוא מתכנ� להשתמש באסטרטגיית הוראה שב

הוא מבקש להגביר את כושר השימוש שלו . משתמש לעתי� קרובות

. מצב המעמיד אותו בעמדה של פגיעות, באסטרטגיה שבה אינו מיומ�

מורי� מסוימי� עשויי� לגלות התנגדות לכ� שיצפו בה� כאשר ה� 

א� לויד מוכ� להסתכ� בכ� שיראו , מלמדי� שיעורי� שה� חדשי� בעבור�

. על מנת לקבל משוב ממרילי�, ת או מפגי� חוסר מיומנותאותו מבצע טעויו

  . בתהלי� ובסביבה, ֵאמ&� במערכת היחסי�; זהו מדד אחד לקיומו של ֵאמ&�

כיוו� שהמאמנת והמורה כבר קבעו אילו . המאמנת מוכנה כעת לתצפית  

המאמנת יודעת היכ� , נתוני� בדיוק ישמשו כמדדי� ללמידת התלמידי�

המאמנת והמורה נפגשי� , לאחר השיעור. הנתוני� שלהלמקד את איסו# 

מפגש החשיבה נפתח . על מנת להשוות את הרצוי ע� מה שאירע בפועל

שמאפשרת למורה להחליט כיצד ייכנס , לעתי� קרובות באמירה פתוחה

שבה� , דר� זו עשויה להיות שונה ממספר שיטות פיקוח אחרות. לשיחה

  .נצפוהמאמ� קורא מתו� תעתיק הדברי� ש

  

  ?לויד, כיצד אתה חושב שזה הל�,  ובכ�:מרילי�

אני חושב . אני חושב שעליי לשוחח על כ� קצת.  אני לא בטוח עדיי�:לויד

קיבלתי מ� התלמידי� את , במהל� שלוש הדקות הראשונות. שזה הל� טוב

 מצב שבו לא תהיינה לה� תפיסות –מה שציפיתי לקבל מקבוצה זו 

כאשר התחלנו לעסוק , ע� זאת.  המושגי�מעוותות גסות לגבי שני
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הייתה לי תחושה . חשתי לפחות ברגע מסוי� שאני מאבד אות�, בדוגמאות

  . שאני מדבר או עובד רק ע� חמישה או שישה תלמידי�

  ? מה ה� עשו שגר� ל� להרגיש כ�:מרילי�

  

מה : "השאלה השנייה במפגש המעקב היא לעתי� קרובות משהו מעי� זה

כיוו� שהמטרה באימו� ". ?השיעור שמוביל אות� למסקנות אלוזכור ל� מ� 

חשוב לפתח את הכושר שלו , קוגניטיבי היא לסייע למורה בשינוי עצמי

  .להיזכר במדויק ובאורח מפורט במה שאירע בשיעור

, לדוגמה. יתכ� שהמורה יתבקש לבצע חשיבה השוואתית, בשלב הבא  

יתכ� , אחר כ�". ?ה שתכננתכיצד מה שאירע בשיעור עומד בהשוואה למ"

שהמורה יתבקש להסביר דברי� שבה� הבחי� במהל� השיעור במונחי� של 

  . תוצאה�יחסי סיבה

מדגי� כיצד מורה מסוימת , הלקוח מתו� מפגש מעקב, הקטע שלהל�  

מנדבת הערכה ומרש� עצמי בתגובה לשאלתה הפתוחה הראשונה של 

  .המאמנת

  

  . בפעולההיה נחמד לראות אות� היו�: דיא�

חשבתי . זה היה הרבה יותר נחמד בשבילי מכפי שחשבתי שיהיה: אלי

זה , למעשה. שאהיה מודעת מאוד למה שאני עושה ולמה שהילדי� עושי�

  . הילדי� התנהגו כפי שה� מתנהגי� תמיד. היה ממש כמו ללמד שיעור רגיל

  ?את אינ� מרגישה שנוכחותי ש� הפריעה ל�, א� כ�: דיא�

  .ניחה שאני מתרגלת אלי� אני מ:אלי

  ?כיצד חשת בנוגע לשיעור באופ� כללי. יופי: דיא�

הייתי מוותרת על החלק , לו הייתה לי הזדמנות לעשות זאת שוב,  ובכ�:אלי

כיוו� שנדמה היה שזה דבר מכביד נוס# , שנוגע לכפל ולהגדלה פי שמונה

י הערכת, כשתכננתי את השיעור. שהילדי� היו צריכי� לחשוב עליו

, אול�. שתלמידי� שמתענייני� באמת באמנות ובמתמטיקה יילכו ע� זה

�  . לדעתי, היו מספר תלמידי� שקיבלו החלטות גרועות בקשר לכ

    

המורה מתבקשת לייש� את מה שנלמד , בשלב מאוחר יותר במפגש המעקב

�המשוב מספק למאמנת מידע לגבי . ולספק למאמנת משוב על התהלי
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ה לגבי המתרחש בנפש המורה כתוצאה מ� האימו� ותובנ, מיומנויותיה

  . הקוגניטיבי

  

הא� יש משהו ? כיצד חשת, כאשר את חושבת עתה על התהלי�: דיא�

  ?שסייע לעבודתנו יחד או הפריע לה

משו� שמוצאת ח� , התהלי� הזה מוצא ח� בעיניי. לא הפרעת לי כלל: אלי

 אני נמצאת .בעיניי האפשרות לבקש ממ� לשי� לב לדברי� מסוימי�

ואני , ללא מישהו שישי� לב לדברי� שאני עושה, בכיתה זו לבדי כל הזמ�

תמיד תוהה מה קורה בכיתות אחרות והא� קיימת דר� טובה יותר לעשות 

הא� תוכלי לשי� לב לזה , דיא�"מצאה ח� בעיני ההזדמנות לומר . זאת

  ". ?ולזה

  .את המיקוד שלימצאה ח� בעיניי� האפשרות לכוו� מעט , א� כ�: דיא�

איני חושבת שזה היה מוצא ח� בעיניי באותה מידה אילו . בהחלט: אלי

או אילו היית נכנסת , היית נכנסת ואומרת לי במה את עומדת להתבונ�

מוצאת ח� בעיניי ההזדמנות לעשות . ואומרת לי מה את רוצה שאלמד

י כאשר את רואה במה אנ, סוגי� שוני� של דברי� כאשר את נמצאת ש�

  . אפקטיבית ביותר ובמה עליי להשתנות

  

, ולא הצופה, מטרה אחת של האימו� הקוגניטיבי היא להגיע לכ� שהמורה

מה אפקטיבי ומה לא , מה הול� ומה לא הול�, ישפוט מה טוב ומה רע

מטרה נוספת היא להכשיר את המורה לרשו� לעצמו דרכי . אפקטיבי

. עלות הצעות לשיפורהמאמ� מזמי� את המורה לה, ולפיכ�, פעולה

, 7לאסטרטגיות אימו� של מורי� בעלי רפרטואר הוראה מוגבל ראו פרק 

  . השגת הולונומיה

  

  להתחיל באימו�

, היכ� להתחיל, מעלי� בפנינו את השאלה כיצד להתחיל, לעתי� קרובות

כמה זמ� ייקח לייש� , כמה זמ� עליי להקצות, כיצד אמצא את הזמ� לאמ�

כיצד , מה עליי לעשות בנוגע למורי� המגלי� התנגדות, אימו� קוגניטיבי

אי� לנו מרשמי� למצבו הייחודי , אמנ�? לקבוע לוח זמני� למפגשי תכנו�

א� יש לנו מספר הצעות כלליות שליקטנו מתו� עבודתנו ע� , של כל קורא

  :מחנכי� וע� בתי ספר רבי�
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יבי  השגת שליטה במיומנות האימו� הקוגניט.העמקת המיומנויות  

הזדמנויות נוספות עשויות . דורשת זמ� ותרגול שה� מעבר לקריאת ספר זה

לסייע למאמני� לרכוש את המיומנויות וההבנות הקשורות בתהלי� כה 

להכשרה ASCD צוותי� מסוימי� השתמשו בקלטת הווידאו של . מורכב

,"מיומנויות המפגש: זוג עיניי� נוס#", במהל� העבודה
כמוקד בפגישות  11

אחרי� פוני� אל המכו� להתנהגות . ניית מיומנויות אימו�להק

,אינטליגנטית
השותפי� . באימו� קוגניטיבי המספק הכשרה מעמיקה 12

במכו� להתנהגות אינטליגנטית מנהלי� סדנאות הכשרה באימו� קוגניטיבי 

  .ברחבי ארצות הברית וקנדה

, א� את� בתחילת דרככ� כמאמני� קוגניטיביי�. אי& להתחיל  

. תחילו ע� עמית המרגיש בטוח יחסית ושעמו כבר יש לכ� יחסי ֵאמ&�ה

אולי תרצו להעז , כאשר המיומנויות שלכ� הופכות להיות אוטומטיות יותר

  . יותר ולאמ� מכרי� חדשי� ומורי� מנוסי� פחות

, בעבור מנהלי� שצוותיה� התנסו בשיטת הערכה מסורתית יותר  

ו את ההבדלי� שבי� אימו� קוגניטיבי הדגמה שבמהלכה חברי הצוות ייבחנ

   .היא אסטרטגיה הנוחלת הצלחה רבה, לבי� התנסויותיה� הקודמות

העבירו בצורה ברורה את המסר שמטרת האימו� הקוגניטיבי , תחילה  

היא לשפר את המיומנויות האינטלקטואליות הקשורות בהוראה 

את העובדה הדגישו בצורה ברורה . אפקטיבית ולהפו� אות� לאוטומטיות

תיאור מראש של התנהגויות האימו� . שתהלי� האימו� אינו בבחינת הערכה

 וכ� הסבר מדוע את� �חקירה , פרפרזה,  הצגת שאלות�שלכ� עשוי לעזור 

קלטת הווידאו . נשארי� בעמדה לא שיפוטית ומדוע אינכ� מעניקי� עצות

לצוות להכיר עשויה א# היא לסייע , "מיומנויות המפגש: זוג עיניי� נוס#"

  .את התכליות והאסטרטגיות של האימו� הקוגניטיבי

, מאמני� קוגניטיביי� מסויימי� החלו את דרכ� בחילופי תפקידי�  

�2כאשר המורה שטר� התנסה באימו� עקב אחר מפת האימו� שבתרשי� 

ניתנת למורה , באופ� זה. בעוד המאמ� לימד שיעור בכיתתו של המורה, 2

. תהלי� על ידי כ� שהוא מאמ� למעשה את המאמ�הזדמנות להכיר את ה

שימוש בגרסאות שונות של תהלי� זה נעשה בעבודה ע� תלמידי הוראה 

על מנת להדגי� בפניה� את עקרונות החשיבה , ומורי� בשנת� הראשונה

  . בהוראה

בקרב .  זמ�� יש להקצות לאימו� מצר� יקר ונדיר זה .הקצאת זמ�  

ישנ� רבי� המקצי� זמ� , די עמיתי�מורי� העוסקי� באימו� על י

במהל� תקופות המוקדשות , למפגשי� לפני או אחרי שעות בית הספר
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בתי ספר , לעתי� קרובות. או אפילו במהל� ארוחת צהריי�, לתכנו�

או שמורי� אחרי� או , שוכרי� את שירותיה� של מורי� מחליפי�

ל מנת ע, מנהלי� לוקחי� על עצמ� את האחריות לכיתתו של המאמ�

שכירת מורה . לשחררו לנהל מפגשי� ע� מורי� אחרי� ולצפות בה�

על מנת שיבלה שעה אחת ע� כל קבוצת גיל או בכל , מחלי# למש� יו�

  . היא דר� רבת עצמה ולא יקרה לפינוי זמ�, מחלקה

עשויי� בשלב הראשו� , התצפית ומפגש המעקב, בעוד שמפגש התכנו�  

מש� הזמ� , תהלי� על ידי שני הצדדי�לצרו� זמ� נוס# לצור� למידת ה

הנדרש מצטמצ� כאשר ציפיותיו של המורה מובנות יותר וכאשר המאמ� 

העובדי� ע� מורי� שמנוסי� , נמצא שמאמני� מומחי�. הופ� מיומ� יותר

�, ע� זאת.  דקות12מסוגלי� לנהל מפגש תכנו� במש� כשמונה עד , בתהלי

אנו מעלי� נקודה זאת רק . ירותאי� פירוש הדבר שאנו מייחסי� ער� למה

  . נית� לחסו� בזמ� המוקדש לאימו�, על מנת להדגיש שכאשר רוכשי� ניסיו�

  

 התארגנות לאימו� על ידי עמיתי� מתבצעת ברוב .תכנו� לוח זמני�

כאשר המורי� מסכמי� ביניה� להיפגש בזמני� , המקרי� באופ� לא רשמי

רי� מחליפי� ולשחרר את יש לשכור לעתי�  מו, ע� זאת. שנוחי� לה�

באחד מבתי הספר תלוי בחדר המורי� גיליו� . המורי� מעבודת� בכיתה

. המיועד לשיבו� המורה המחלי# בכיתה מסוימת במועד מסוי�, חתימות

, מנהל בית הספר קובע תחילה פגישת אימו� ע� המורה, לעתי� קרובות

יהיה זה , ע� התפתחות יחסי הֵאמ&�. במועד ששניה� מסכימי� לגביו

  . המורה שיבקש לקיי� מפגש ע� המנהל או ע� עמית אחר שעשוי לסייע לו

  

  ?במה המורי� מעונייני� שהמאמ� יצפה

במה היו מעונייני� , כאשר מורי� נשאלי� על ידי המאמ� מה מטריד אות�

, מצאנו, מה היו רוצי� שיתעד ולגבי מה היו מבקשי� משוב, שהוא יצפה

מתענייני� בשתי קטגוריות נפרדות של שהמורי� , שלא במפתיע

   .שלה� ושל תלמידיה�: התנהגויות

, בצירו# דוגמאות, להל� רשימת התנהגויות מילוליות ולא מילוליות  

  :שבה� מורי� מבקשי� לעתי� קרובות שהמאמ� יצפה
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  מילולי שמורי� מבקשי� לעתי� קרובות לגבי עצמ��משוב לא

  

  דוגמה  תיאור
  התעסקות במטבעות בכיס, סלסול השיער,  בעיפרו�הקשה  מנייריזמי�. א

  הפרעות  ניצול זמ�. ב

  מעבר מפעילות אחת לאחרת

  הזמ� המוקדש לכל קבוצה

כמו (לעיסוק בענייני שגרה , הזמ� המוקדש לפתיחת השיעור
  'וכד) רשימת נוכחות

  הדיוק בזמני ההתחלה והסיו�

תנועה    . ג
  בכיתה

  ד אחרהעדפת צד אחד של הכיתה על פני צ

הכוונת ההתקדמות ועבודת התלמידי� סביב שולחנות 
  העבודה

תנועתיי� , שימוש מאוז� באופני הוראה חזותיי�  ממדי הוויה. ד
  ושמיעתיי�

שימוש בדפי      . ה
העבודה 

המחולקי� 
  בשיעור

מורכבות והתאמה לעבודה סביב , משמעות, בהירות
  שולחנות 

שימוש בציוד . ו
  קולי�אור

  תפעול, מההתא, מיקו�

  )קצב(לא מתאימה , ִאטית מדי, מהירה מדי  התקדמות. ז

 �  )סינכרוניזציה(הקפת החומר הרצוי בזמ� שהוקצב לכ

  )מש�(הזמ� המוקדש לכל חלק ברצ# השיעור 

מת� מענה . ח
לצרכי� 

מגווני� של 
  תלמידי�

בסגנונות קוגניטיביי� , בִאטיי�, התחשבות במחונני�
תרבויות , שפות, ממדי הוויה, יי�במגוו� צרכי� רגש, שוני�

  וכ� הלאה 

�משוב לא. ט
  מילולי

  קרבה, מחוות, שפת גו#

  קרבה לתלמידי� או רכינה לקראת� כאשר פוני� אליה�

  קשר עי�

  מיקו� הריהוט  סידור הכיתה. י

  סביבת לוח המודעות

  סביבת הלמידה

  ניצול האפשרות לשימושי� מרובי� בחלל הכיתה
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  י� מבקשי� לעתי� קרובות לגבי עצמ�משוב מילולי שמור

  

  דוגמה  תיאור

  ואחרות" אתה יודע", "קיי�או: "שימוש מוגז� באמירות כמו  מנייריזמי�. א

/ סרקז�. ב
  משוב שלילי

  התייחסות לִמגדר

  ביקורת

  התנהגות מדכאת מצד המורה

  נימות קול

/ משוב חיובי. ג
  שלילי

 מסיחות התעלמות מתגובות, ביקורת, שימוש במילות שבח
  דעת של תלמידי�

התנהגויות . ד
  תגובתיות

תגובות כלפי , הדגשה, הבהרה, פרפרזה, קבלה, שתיקה
  "מוטעות"תלמידי� שעוני� תשובות 

אסטרטגיות . ה
  הצגת שאלות

  הצגת רמות מסווגות של שאלות

  הצגת שאלות ברצ#

בהירות . ו
  ההצגה

  מת� הנחיות בהירות

  הבהרת המטלות

  בדיקת מידת ההבנה

  הדגמה

תבניות של . ז
  פעולות גומלי�

  , תלמיד← מורה ← תלמיד ←מורה 

  תלמיד ← תלמיד ← תלמיד ←מורה 

חלוקה . ח
שוויונית של 

  תגובות

מיקו� בחדר , תפיסה של מיומנויות, גזע, שפה, העדפת ִמגדר
  'וכד

/ פעילויות. ט
אסטרטגיות 

  הוראה 

בווידאו  צפייה, תרגול במעבדה, פעילויות בקבוצה, הרצאות
  הצגה באמצעות שקופיות, ודיו�
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  מילולי שמורי� מבקשי� לעתי� קרובות על תלמידיה��משוב לא

  

  דוגמה  תיאור
  מעבר לזמ� המטלה/בזמ� המטלה  קשב. א

  עריכת רשימות

  התנדבות למשימות

  השתתפות  מוכנות. ב

  שיתו#

  עבודת בית

  חומרי�

  נכונות לנדב מידע

�אי, תנועה עצבנית, התפתלות, ו� הישיבהמחו� למק: שלילית  תנועה. ג
  התערבות במעשי האחרי�, נוחות

נטילת , הכוונה עצמית, מעברי�, מילוי אחר הנחיות: חיובית
  התייעצות, יזמה

טיפול . ד
  בחומרי�

ציוד , כלי נגינה, חומרי אמנות, חומר כתוב, קולי�ציוד אור
  'החזרת חומרי� וכד, שמירה על ספרי הספרייה, מעבדה
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  משוב מילולי שמורי� מבקשי� לעתי� קרובות על תלמידיה�

  

  דוגמה  תיאור

,                    נכונות לספק תגובות מילוליות: חיובית  השתתפות. א
,                                               בזמ� המטלה�השתתפות 

  ,               בזמ� המטלה�פעולות גומלי� בי� התלמידי� 
בקשת סיוע                                                                             

,                דיבור בקול ר� מחו� לזמ� המטלה: שלילית
   מחו� לזמ� המטלה�פעולות גומלי� בי� התלמידי� 

פעולות . ב
גומלי� 

  חברתיות

  ,שמירה על תור: חיוביות
  ,בדלי�נכונות לקבל ה, הקשבה
  ,קביעת כללי יסוד, שיתו#

  ,נטילת תפקידי� וביצוע�
  'פעולות גומלי� וכד, ציות לכללי המשחק

, השפלות, כינוי בשמות, הכאה, התערבות, הפרעה: שליליות
  'שימוש בשפה גסה וכד, השמצות גזעניות

  גניבה , אגירה

ביצוע יעדי . ג
  השיעור

  ,שימוש במינוח נכו�
  ,� או במקו� אחריישו� ידע שנלמד לפני כ

  ,ביצוע המטלה בצורה נכונה
  ,ביצוע ניסויי�
  'נוסחאות וכד, הליכי�, אלגוריתמי�, יישו� כללי�

  ,היזכרות במידע
  הרחבה בנושא, רציונל, הספקת פרטי�

תבניות . ד
  לשו�

  בפיסוק ובספירה נכוני�, באיות, שימוש בדקדוק
  שימוש נכו� בתחביר

  מת� דוגמאות

תובנות . ה
לגבי 

/ תנהגויותה
קשיי� של 
  תלמידי�

  תנועתי, שמיעתי, מילולי: סגנונות למידה
  , תלות בשדה ההתייחסות: סגנונות קוגניטיביי�

  תלות בשדה ההתייחסות�אי
  עוינות/ ידידותיות

  כאוס /משמעות�סובלנות כלפי דו
  הסחות דעת
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  סיכו�

, התכנו�מפגש : בפרק זה הצגנו את עקרונות היסוד של האימו� הקוגניטיבי

ביקשנו להבהיר את ההבחנות שבי� שני . התצפית בשיעור ומפגש המעקב

וסיפקנו את ההקשר ההיסטורי ,  הערכה ואימו��התפקודי� המסורתיי� 

, תיארנו תכליות. להתפתחות� של הפיקוח הקליני והאימו� הקוגניטיבי

פרוטוקולי� ודוגמאות של תפקודי האימו� בכל אחד מארבעת השלבי� של 

  .חשיבה ויישו�, הוראה,  תכנו��יבת ההוראה חש

למאמ� המתחיל והציג מידע  פרק זה סיפק אסטרטגיות התנעה, כמו כ�  

על אודות הדברי� שמורי� מבקשי� לעתי� קרובות ממאמני� להתמקד 

  .בה�

התומ� בתהליכי האימו� , מחקר בסיסי על קוגניציה של מורי�  

הפרק השלישי עוסק . ציה והוראהקוגני, 5נית� למצוא בפרק , הקוגניטיבי

במטרה הראשונה של האימו� הקוגניטיבי ובאב� הבניי� הראשונה של בית 

  . פיתוח הֵאמ&� ושמירה עליו: הספר החדש
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