
מנהלת יחידת הערכהמנהלת יחידת הערכה, , נריה שחורנריה שחור

תכנית קרב למעורבות בחינוךתכנית קרב למעורבות בחינוך

20102010, , מאימאי

הערכה מעצבת  הערכה מעצבת  

וכיצד לבצעהוכיצד לבצעה, , מהימהי
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תוכן ענייניםתוכן עניינים
??מהי הערכהמהי הערכה��

סוגי הערכה לפי מטרותסוגי הערכה לפי מטרות��

הערכה מסכמתהערכה מסכמת��

::הערכה מעצבתהערכה מעצבת��

עיגון ביעדיםעיגון ביעדים––הערכה מעצבת הערכה מעצבת ��

הערכה מעצבת באמצעות מחקר פעולההערכה מעצבת באמצעות מחקר פעולה��

שלבי מחקר פעולהשלבי מחקר פעולה��

כלי הערכהכלי הערכה

משוב השתלמות למדריכים חדשיםמשוב השתלמות למדריכים חדשים: : דוגמאדוגמא��

ממצאים אממצאים א��

ממצאים בממצאים ב��

ממצאים גממצאים ג��

מסקנות ויישומןמסקנות ויישומן��

תרגילתרגיל��
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מהי הערכהמהי הערכה

ערכו או שוויוערכו או שוויוהערכה היא בדיקה שיטתית של הערכה היא בדיקה שיטתית של ""��

).).19811981, , וינט קומיטיוינט קומיטי''גג((" " של דברשל דבר

במושג הערכה אנחנו מתכוונים לבדיקה שיטתית במושג הערכה אנחנו מתכוונים לבדיקה שיטתית ""��

של אירועים המתרחשים בתכנית קיימת ונובעים  של אירועים המתרחשים בתכנית קיימת ונובעים  

).).19901990, , קרונבך ואחריםקרונבך ואחרים((ממנה ממנה 

תכנית זו  תכנית זו  לעזור בשיפורלעזור בשיפורמטרת הבדיקה הינה מטרת הבדיקה הינה ..........

קרונבך  קרונבך  ((" " ותכניות אחרות בעלות מטרות דומותותכניות אחרות בעלות מטרות דומות

).).19901990, , ואחריםואחרים
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סוג הערכה לפי מטרותסוג הערכה לפי מטרות

הערכה דיאגנוסטיתהערכה דיאגנוסטית��
הערכה לצורך בדיקת הפנמת הלמידה ואיתור קשיים ומיסקונספציות  הערכה לצורך בדיקת הפנמת הלמידה ואיתור קשיים ומיסקונספציות  

הן ברמת הקבוצה כולה והן ברמת התלמיד הבודדהן ברמת הקבוצה כולה והן ברמת התלמיד הבודד

הערכה מעצבתהערכה מעצבת��
הערכה שבמסגרתה קיים משוב מתמיד ומתחולל תהליך למידההערכה שבמסגרתה קיים משוב מתמיד ומתחולל תהליך למידה

הערכה מסכמתהערכה מסכמת��
הערכה לצורך סיכום שלב למידה או לצורך הסמכההערכה לצורך סיכום שלב למידה או לצורך הסמכה
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הערכה מסכמתהערכה מסכמת

מטרה  מטרה  ��
או הסמכה  או הסמכה  ) ) תעודהתעודה((סיכום שלב למידה סיכום שלב למידה 

מאפייניםמאפיינים

בחומר הלימוד  ובתקנים  בחומר הלימוד  ובתקנים  , , מעוגנת בתכנית הלימודיםמעוגנת בתכנית הלימודים��

לביצועלביצוע

סטנדרטי מהימן ותקףסטנדרטי מהימן ותקף, , דגש על שיפוט אובייקטיבידגש על שיפוט אובייקטיבי��

מבוססת בעיקר על מבחנים בחלקם סגוריםמבוססת בעיקר על מבחנים בחלקם סגורים��

))ציוןציון((משמעי משמעי --מפיקה שיפוט חדמפיקה שיפוט חד��

לרוב אינה מלווה במשוב לתלמיד למעט ציון סופילרוב אינה מלווה במשוב לתלמיד למעט ציון סופי��
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הערכה מעצבתהערכה מעצבת

מטרהמטרה��
הערכה לצורך שיפור מיומנויות וקידום הידעהערכה לצורך שיפור מיומנויות וקידום הידע

מאפייניםמאפיינים��

מעוגנת ביעדים מעוגנת ביעדים ��

מעוגנת בתיאוריות למידה מבוססות של התחום מעוגנת בתיאוריות למידה מבוססות של התחום ��
הנלמדהנלמד

משלבת תהליכי למידה במהלך ביצוע משימותמשלבת תהליכי למידה במהלך ביצוע משימות��

מתבצעת כחלק אינטגראלי מתהליך הלמידה ובמהלכהמתבצעת כחלק אינטגראלי מתהליך הלמידה ובמהלכה��

מעודדת ומשלבת תהליכי רפלקציה של הלומדמעודדת ומשלבת תהליכי רפלקציה של הלומד��

מפורט ובהיר לתלמיד כולל מפורט ובהיר לתלמיד כולל " " ידידותיידידותי""מלווה במשוב מלווה במשוב ��
המלצות לתיקון ולשיפורהמלצות לתיקון ולשיפור

))ציוןציון((משמעי משמעי --אינה דורשת שיפוט חדאינה דורשת שיפוט חד��
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עיגון ביעדיםעיגון ביעדים--הערכה מעצבתהערכה מעצבת
))(Atkin, Black & Coffey, (Atkin, Black & Coffey, 20012001

לאן ברצונך להגיעלאן ברצונך להגיע��

היכן אתה נמצא כעת  היכן אתה נמצא כעת  ��

כיצד אתה יכול להגיע ליעדךכיצד אתה יכול להגיע ליעדך��

הגדרה ברורה של יעדיםהגדרה ברורה של יעדים��

הגדרה של קריטריונים להערכה ולשיפוט של מידת הגדרה של קריטריונים להערכה ולשיפוט של מידת ��

ההשגה של היעדיםההשגה של היעדים

))פיגומיםפיגומים((הגדרת אסטרטגיות חלופיות להשגת היעדים הגדרת אסטרטגיות חלופיות להשגת היעדים ��
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במסגרת  במסגרת  המשתתפיםהמשתתפיםצורת חקירה המנוהלת על ידי צורת חקירה המנוהלת על ידי ""

את אותה  את אותה  לשפרלשפרחברתית מסוימת על מנת חברתית מסוימת על מנת 

" " אותם הגדירו מראשאותם הגדירו מראש, , סיטואציה על היבטיה השוניםסיטואציה על היבטיה השונים

, , שיפור הפעילות החינוכיתשיפור הפעילות החינוכית, , שיפור החשיבהשיפור החשיבה: : כגוןכגון((

שיפור ההבנה של שיפור ההבנה של , , שיפור העשייה החברתיתשיפור העשייה החברתית

))‘‘הסיטואציה וכדהסיטואציה וכד

 ) )Kemmis & McTaggart Kemmis & McTaggart 19881988((

באמצעות מחקר פעולהבאמצעות מחקר פעולה--הערכה מעצבתהערכה מעצבת
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שלבי מחקר פעולהשלבי מחקר פעולה

9

המעגל 

הדיאלוגי

הגדרת

מושא

שאלות

איסוף עדויות

ניתוח  

נתונים

מסקנות והתערבות

איסוף נתונים

וניתוח שינויים
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שלבי מחקר פעולהשלבי מחקר פעולה

10

המעגל 

הדיאלוגי

הגדרת

מושא

שאלות

איסוף עדויות

ניתוח  

נתונים

מסקנות והתערבות

איסוף נתונים

וניתוח שינויים
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כלי הערכהכלי הערכה

....פרוטוקולפרוטוקול, , יומניםיומנים, , אוספיםאוספים, , דוחות כתוביםדוחות כתובים: : מסמכים מסמכים ��

....   ....   מסוגים שוניםמסוגים שונים: : תצפיותתצפיות��

......חצי מובנהחצי מובנה, , מובנהמובנה, , פתוחפתוח: : ראיונותראיונות��

....  ....  מבחניםמבחנים/ / סקריםסקרים/ / שאלונים שאלונים ��



1212

משוב השתלמות למדריכים חדשיםמשוב השתלמות למדריכים חדשים: : דוגמאדוגמא

איתור הצורךאיתור הצורך��

סמכות סמכות , , שייכותשייכות, , בעיות במרכיבי שיעורבעיות במרכיבי שיעור((בסקר מדריכים בסקר מדריכים ��

). ). וגבולותוגבולות

בניית הכליבניית הכלי��

. . בשיתוף יחידת הדרכהבשיתוף יחידת הדרכה--משוב מקווןמשוב מקוון��

הליך העברה  הליך העברה  ��

))השתלמויותהשתלמויות33((מועדים מועדים 33--כלי אחיד המועבר בכלי אחיד המועבר ב��

):  ):  כוללת לקיחת סיכוןכוללת לקיחת סיכון((תפיסה מעצבת תפיסה מעצבת ��

.   .   הפנמה ויישוםהפנמה ויישום, , על מנת לבדוק זכירהעל מנת לבדוק זכירה- - העברה לאחר זמןהעברה לאחר זמן��

השוואתי בין מועדים ונושאיםהשוואתי בין מועדים ונושאים--ניתוחניתוח��
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ממצאיםממצאים: : דוגמאדוגמא

3.5% 22.4% 74.1%

11.9% 44.4% 43.7%
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מועדים שונים -)סמכות דיאלוגית(אותו נושא : זכירה

שבועות לאחר ההשתלמות3כל המשובים הועבר -הערה
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ממצאיםממצאים: : דוגמאדוגמא

) ראשון(אותו מועד -)סמכות דיאלוגית ועידוד(נושאים שונים 

13.1% 47.6% 39.3%

12.7% 47.6% 39.7%
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לא תרם  תרם במידה מסוימת  תרם 
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ממצאיםממצאים: : דוגמאדוגמא

3.6% 26.2% 70.2%

18.3% 41.3% 40.5%
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תרומה והשגת מטרות

9.4% 25.9% 64.7%

20.6% 37.3% 42.1%
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מסקנות ויישומןמסקנות ויישומן: : דוגמאדוגמא

ניתוח שאלות פתוחותניתוח שאלות פתוחות: זכירה תרומה והשגת מטרות�

.  .  התברר שהמועדים הראשונים היו מוקדמים מדיי לעיסוק בנושאים אלוהתברר שהמועדים הראשונים היו מוקדמים מדיי לעיסוק בנושאים אלו��

.  .  היו מדריכים שעדיין לא התנסו בכתההיו מדריכים שעדיין לא התנסו בכתה��

.  .  במועד הראשון הצרכים היו בסיסיים הרבה יותרבמועד הראשון הצרכים היו בסיסיים הרבה יותר��

שינוי מערך ההשתלמות: יישום�

בדיקה מחודשת�



1717

תרגילתרגיל

תאר את הפעילות החינוכית העיקרית שמתקיימת תאר את הפעילות החינוכית העיקרית שמתקיימת ��

במוזיאון שלך במוזיאון שלך 

הגדר סוגיה לשיפור הגדר סוגיה לשיפור ��

נסח שאלות שיסייעו לך לאסוף מידע על סוגיה זו נסח שאלות שיסייעו לך לאסוף מידע על סוגיה זו ��


