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  מדינת ישראל
  משרד החינוך

  השתלמות והדרכה לעובדי הוראה, המינהל להכשרה

  האגף להכשרת עובדי הוראה
  גף התמחות בהוראה

  טופס הערכה מעצבת
  של המתמחים בהוראה בחינוך הקדם יסודי

   בינואר של שנת ההתמחות15- ימולא עד ה

  )'הסטאז(הערכה מעצבת במהלך שנת ההתמחות 

, בעצה מקצועית, הגננת החונכת והמפקחת בליווי המתמחה בהוראהבשנת ההתמחות שותפות 
  .והשתלבותה בהוראה, בתמיכה רגשית ובמתן משוב והערכה על התיפקוד המקצועי של המתמחה

  .'הערכה מסכמת'ו' הערכה מעצבת': בתהליך ההערכה שני שלבים

למתמחה משוב על מטרתה לתת . ההערכה המעצבת ניתנת על ידי הגננת החונכת בשיתוף המפקחת
אודות , ההערכה אמורה לשמש בסיס לשיחה בין החונכת ובין המתמחה. העבר והדרכה לעתיד
  .לקראת המשך תיפקוד מוצלח במערכת, איכות עבודת ההוראה

. יימסר הטופס למתמחה, בשיתוף עם המפקחת, על ידי החונכת, ב"לאחר מילוי סעיפי ההערכה הרצו
המכללה (במוסד במכשיר , )'ת הסטאז/מרכז(, בהוראה רכז ההתמחותעותק ממנו יש להעביר לידי מ

כמסמך הנלווה להערכה , עותק נוסף יישמר במחוז הפיקוח על גן הילדים). או האוניברסיטה
  .המסכמת

  _________________:תאריך  _________________:שנת הלימודים

 פרטי המתמחה בהוראה

    -          
   תעודת הזהות'מס  שם המתמחה בהוראה 

         
  מיקוד  כתובת 

                       
  טלפון נוסף' מס  טלפון' מס 

     
  מקצוע ההתמחות  ה להוראה בשכבת גיל/הוכשר 
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 )אוניברסיטה/ מכללה (פרטים על המוסד המכשיר להוראה 

          
  סמל מוסד  וראהשל המתמחה בה) או אוניברסיטת האם(שם מכללת  האם  

          
  סמל מוסד  ת המתמחה בסדנת ההתמחות/האוניברסיטה בה משתתף/ שם המכללה  

     
  באוניברסיטה/ ת ההתמחות בהוראה במכללה /שם מרכז 

 בה מתקיימת סדנת ההתמחות
   

 

  
 )מקום ההתמחות(פרטים על מסגרת ההעסקה 

          
  סמל מוסד  שם גן הילדים 

           
  מיקוד  טלפון גן הילדים  כתובת גן הילדים 

     
  שם המפקחת על גן הילדים  הבעלות על גן הילדים 

 

  
 )'הסטאז(פרטים על ההתמחות   )'הסטאז(פרטים על ההתמחות 

               
  עד תאריך  מתאריך    עד תאריך  מתאריך 
    לא/   כן        לא/   כן   
  היקף המשרה  גננת ֵאם    היקף המשרה  םגננת ֵא 
       
  הגדרת התפקיד בגן הילדים    הגדרת התפקיד בגן הילדים 

   

  
 פרטי הגננת החונכת

    -          
  תעודת הזהות' מס  שם הגננת החונכת 

         
  מיקוד  כתובת 

                       
  טלפון נוסף' מס  טלפון' מס 
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  סעיפי ההערכה
  :הערכה זו ניתנת על סמך

  . בעבודת המתמחהצפייה   �

  .לאחר צפייה משוב שיחות   �

  .ללא צפייה   שיחות פדגוגיות �

  היחס לילד ולקבוצה. א 

   :   נקודות לחיוב� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  

  תוך הנמקה והערכה, א"תל/ תכנון תכנית עבודה . ב 

   :   נקודות לחיוב� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  

  אכפתיות ומעורבות בעשייה החינוכית, אישיות חינוכית. ג 

   :   נקודות לחיוב� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  

  שימוש במקורות מידע. ד 

   :   נקודות לחיוב� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  
  ���� סעיפי ההערכה בעמוד הבא  המשך
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   יתור בעיות והתמודדות איתןא. ה 

   :   נקודות לחיוב� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  

  שיתוף פעולה עםהצוות החינוכי בגן ומחוצה לו. ו 

   :   נקודות לחיוב� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  

  קבלת ביקורת מקצועית. ז 

   :חיוב   נקודות ל� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  

  התפתחות מקצועית במהלך שנת ההתמחות. ח 

   :   נקודות לחיוב� 

   

   :   נקודות לשיפור� 

   
   

  

  הערכה כללית של המפקחת על גן הילדים 

   

   

   

   
   

  

 חתימת הגננת החונכת  שם הגננת החונכת  

     
 חתימת המפקחת   המפקחתשם  תאריך

  


