מת"י חיפה
תצפית ואיסוף נתונים
נמוך
ביותר
1
א .תהליך
הלמידה

 .1מגיע בזמן
 .2מתיישב במקום
 .3מביא ומוציא ציוד
 .4עצמאי בהתארגנות
 .5כפייתיות בלימודים
(מחיקות ,פרפקציוניזם,
יסודיות יתר)

ב .כללי
כיתה

 .1נשמע לסמכות
 .2מקיים תרבות שיחה

ג .הקשבה
בשיעור

 .1מוסחות
 .2חולמנות
 .3אדיש לגירויי הסביבה
 .4שואל שאלות ויוזם

ד .שיתוף
פעולה
לימודי

 .1עם המורה
 .2עם חבר
 .3עבודה בקבוצות
 .4שיתוף פעולה עם שכן
לשולחן

ה .ביצוע
משימות
לימודיות

 .1מתייחס ומגיב
 .2מדייק
 .3מהיר
 .4מבצע בקרה
 .5אימפולסיבי
 .6מתוסכל
 .7נמנע
 .8עבודה מוגמרת הינה
בעלת משמעות עבורו

ו .ביטויים
רגשיים/
חברתיים

 .1מציג אפקט משתנה
(מצבי רוח)
 .2דחיית סיפוקים
 .3התמודדות עם מצבי
שינוי ומעברים
 .*4ויסות רגשי
 *.5סף תסכול
 .6התנהגות בלתי צפויה
 .7תלות בדמות
משמעותית
 .8סיכון עצמי (נא לפרט)
 .9אמירות חריגות (נא
לפרט)
 .11התנהגות מינית
שאינה מותאמת
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 .11תנועתיות יתר ואי
שקט מוטורי
 .12תגובות לא מותאמות
 *.13כפייתיות
התנהגותית
 .14טיקים
 *.15התנהגות ביזארית
 .16ביטויים תוקפניים
מילוליים
 .17התקפי זעם
 .18בכי
 .19התנהגות מרדנית מול
סמכות
ז .חברתיות

 .1משתלב חברתית
 .2תקשורת בין אישית
 .3בודד
 .4דחוי חברתית

ח .הופעה

 .1לבוש תואם לעונה
 .2יציבה/הליכה (חריגות)
 .3טיפוח (הזנחה)
 .4מבט בעיניים מותאם
 .5הבעות חריגות

ט .שפה

 .1עוצמת קול מותאמת
 .2אילמות -שתיקות לא
מותאמות
 .3משפטים מבולבלים
 .4מילים חסרות הקשר
 .5טון לא אחיד
 .6ג'יבריש -סלט מילים
 .7דיבור אסוציאטיבי
 .8דיבור לעצמו

י.
התייחסות
לגוף

 .1תלונות על מיחושים
וכאבים
 .2בדיקות של הגוף-
באופן כפייתי
 .3חבלות ופציעות בגוף
 .4הרטבה והצטאות
(התלכלכות)
 .5עייפות
 .6חריגות באכילה

יא.
התייחסות
לתגובות

 .1מגיב לענישה באופן
אפקטיבי
 .2חיזוק התנהגותי
משמעותי עבורו
 .3חיזוק התנהגותי
אפקטיבי עבורו
 .4זקוק לתשומת לב
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יב .קשיים
מופיעים
בזמנים

 .1תחילת יום
 .2סוף יום
 .3אמצע יום
 .4הפסקות
 .5שיעור מובנה
 .6שיעור פתוח
 .7מרחב פתוח (שיעור
ספורט ,סיור ,טיול)
 .8מעברים ושינויים

יג .פרידה

 . 1פרידה מדמות
משמעותית

*ויסות רגשי -תגובה רגשית מותאמת ,בעוצמתה ותדירותה ,לגירויים.
*סף תיסכול -היכולת לשלוט ברגשות פחד ,חשש ,לחץ ואכזבה כשנתקל במשימה קשה או
בכישלון מבלי להגיב בבכי חריג ,צעקות או הימנעות.
*כפייתיות התנהגותית -התנהגויות או פעולות החוזרות על עצמן שוב ושוב.
*התנהגויות ביזאריות -התנהגויות מוזרות וחריגות.
*במשבצת "הערות" ניתן להוסיף התייחסות לזמן ההפסקה.
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