
הגברת סיטואציות 
בהן יכולים לתת 
משוב לתלמידים

שגיאות תמיד 
מתקבלות בברכה 

כמנוף ללמידה

תלמידים מרבים 
לשאול שאלות

השתתפות פעילה 
היא הנורמה

תלמידים רואים 
בהשתתפות גורם 

התורם לבניית תדמיתם 
החיובית כתלמידים

יצירת אקלים מיטבי

ממצאי 
בדיקה*
בנושא 
קבלת 

החלטות
* הבדיקה נעשתה בקרב 

  מורים מומחים

כולם תארו בקלות 
את מערכי השיעור 

כפי שראו בעיני רוחם

מערכי השיעור כללו רצף 
כללי של שיעור הכולל 

תכנים ללא הגבלת זמן 
או כמות תרגילים - אלו 

נבעו מתוך השיעור עצמו

בעלי מיומנויות לשמור 
על מיקוד בנושא השיעור 
והשגת מטרותיו תוך מתן 
אפשרות לתלמידים לנהל 

דיון ולשאול שאלות

השתמשו בהערות 
תלמידיהם כקפיצת מדרגה 

לפתיחת דיונים רלוונטים

התמקדות מאוזנת בין 
תכני השיעור הנלמדים 

ולמידת התלמידים

מיומנים בצפיה 
מראש של בעיות 

ובפתרונן ע"י אלתור

נוטים לנהל מעקב 
שוטף אחר ניסיונותיהם 

לפתרון הבעיה

מעוניינים במשובים 
ומשתמשים בהם

נוטים להקדיש יותר זמן 
להבנת הקושי מאשר 

למציאת דרכים לפתרונו

תהליך של פתרון בעיות

מה מאפיין

מורים מומחים?

מתמקדים בזיהוי 
ובהתמודדות עם 

תפקוד של כל תלמיד 
)מתוך עקרון יסודי 

של גמישות(

משלבים ידע 
חדש עם קודם

מקשרים בין נושא 
השיעור לתכנים 

משיעורים אחרים

הרבה יותר 
נגישים ורגישים

רואים בעבודה 
שלהם תהליך 

של פתרון בעיות

כמות הידע שיש למורים מומחים זהה לכמות 
הידע שיש למורים מנוסים, אך הם מארגנים 

ומשתמשים בידע שלהם באופן שונה.

מתרכזים במידע
הקיים לרשותם

כמות הידעכמות הידע

מורים מנוסיםמורים מומחים

ידע: ארגון יעיל ושימוש גמיש

מורים מומחים יוצרים שיעורים 
מקוריים ע"י שינוי, שילוב ותוספות 
לתכנית בזכות ייכולתם ליצור ייצוגים 

וקישורים מעמיקים יותר

שיעורים משמעותיים

מאתרים סיטואציות 
משמעותיות ממקדים 

בהן את תשומת הלב

על סמך ייצוג הידע 
שלהם יש ביכולתם
לצפות מראש סוגי 
תהליכים שעשויים 

להתרחש בכיתותיהם 
ולהגדיר את מגוון 

השגיאות שתלמידיהם 
עלולים לעשות

מזהים במהירות 
השתלשלות אירועים 
המתרחשים בכיתה  

והמשפיעים על 
ההוראה והלמידה 

מזהים מאגר תרחישים 
נרחב יותר שתלמידיהם 

יכולים לנצל למתן 
פתרון בעיות

מצליחים להתמודד יותר 
עם רב-מימדיות בכיתה

יודעים לצפות הפרעות 
ולמנוע אותן מראש

מנוסים במיפוי מהיר של 
תפקודי הכיתה בזכות 
מיומנות איתור דפוסים

צפי בעל טווח רחב יותר 
עקב בררנות באיסוף מידע

מתייחסים במידה רבה 
יותר להתנסחות מילולית

יכולת הפרדה בין מידע 
רלוונטי ללא רלוונטי

יכולת פרשנות ומעקב אחר 
אירועים והפקת מסקנות

שמים דגש רב יותר על מה 
המורה עושה ואומר לכיתה

נוטים לטפל בתיקון 
רק לאחר מעשה

צפי טווח קצר יותר

נותנים יותר תשומת לב 
להתנהגות התלמידים

מורים מתחיליםמורים מנוסיםמורים מומחים

מודעות לחשיבה 
וללמידה של התלמידים

רוחשים כבוד לתלמידיהם 
כלומדים וכבני אדם

מפגינים אכפתיות, 
מחוייבות ומעורבות

מסוגלים לזהות חסמים 
אפשריים ומחפשים 

דרכים כדי לגבור עליהם

רגישים במיוחד לצרכי 
תלמידיהם ואינם מנסים 

"לשלוט במצב"

נוטים לשמור מרחק 
וריחוק פסיכולוגי גדול 

יותר בינם לבין תלמידיהם

מוטיבציה ומעורבות רגשית

תחושת האחריות 
משפיעה על רגשותיהם

אינם רואים בהישגים 
לימודיים יעד בלעדי

מגלים יותר 
מעורבות רגשית 

בהצלחות ובכשלונות 
המקצועיים שלהם

מחזקים מודעות 
עצמית של תלמידים 

בתהליך למידה ותחושת 
מסוגלות עצמית

שואפים להניע ללמידה 
לקראת הבנה מעמיקה 

ולא רק הפגנת ביצוע 
או מיומנות

מקדישים את 
מרבית הזמן בכיתה 

לעיסוק של תלמידים 
במשימות מאתגרות

מציבים משימות 
מאתגרות בהתאמה 

ליכולות התלמידים

מתחשבים 
יותר בהקשר

מצליחים בלמידת
בסיס במידה זהה

)הקשורה בתכנים(

מצליחים בלמידת
בסיס במידה זהה

)הקשורה בתכנים(

מצליחים יותר 
בלמידת עומק 

)הקשורה בהבנה(

מצליחים פחות 
בלמידת עומק 

)הקשורה בהבנה(

מתחשבים 
במרחב הפיזי בו 

עתידים ללמד

מסווגים תרחישי 
למידה בקטגוריות 

שהם יוצרים 

מתחשבים ביכולות, 
ניסיון וברקע של 

תלמידיהם

נעזרים באותה כמות 
ואיכות של נתונים 

בתכנון ההוראה

מתחשבים פחות 
בהקשר

מורים מנוסיםמורים מומחים

יכולות קוגניטיביות

תקשורת בינאישית ואכפתיות

לתרגום מאמר בעברית

http://goo.gl/ibWXec

