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Alternative Assessment 



.שתף אותי ואלמד, למד אותי ואזכור, אמור לי ואשכח

פרנקליןמין 'בנג



למידה משמעותית–הרפורמה 

:ארגון הלמידה על פי הרפורמה בא לידי ביטוי על ידי

 (מסמכי הלימה)"צמצום תכניות הלימודים"

  חלוקת תכניות הלימודים בכל תחומי הדעת ללימודי חובה
(.30%)וללימודי בחירה והעמקה ( 70%)

 צמצום מועדי בחינות וצמצום אירועי בחינות בכל תחום
.דעת

למידה , לשיח פדגוגי וערכיזמן ומקוםכל אלה מפנים 
מעמיקה ומשמעותית ומעודדים את בתי הספר לגוון את  

(.ה.ל.ה)הערכה -למידה-דרכי ההוראה



....התחלת הסיפור בבית הספר
תלמידים  1500_מונה כ, בית הספר נזירות נזירות ממוקם בחיפה

.בית הספר נחשב כמוכר שאינו רשמי. יסודי ותיכון, שלומדים בגנים

 נשמעו קולות חרדה בין קבוצות מורים בכל  , 2014מאז פברואר
גמולים  -שעות) התחומים על האי וודאות בהשלכות הרפורמה החדשה 

....(.הסללת תלמידים –שיטת היבחנות–תכנים –

  אובדן המגמה היוקרתית בבית הספר בו אני מלמד הציב בפניי אתגרים
כאשר התלמידים בוחרים באחד או שני מקצועות מוגברים לפי  , חדשים

.  יכולתם מבלי לנטוש את כיתת האם שלו

:ואז נזכרתי בספר
?מי הזיז את הגבינה שלי 



?הערכה לשם מה 

ההערכה חלופית מושתתת על עקרונות הלמידה המשמעותית  
:חוויית ומזמנת 

למידה רגשית

חברתית

קוגניטיבית

הקשר בינם משולב עד כי טשטוש הבדלים כאשר ההערכה הופכת 
.1997בירנבוים -(הערכה לשם למידה-ל"הל)להיות יעד בהוראה 



(PBL)מבוססת פרויקטים הערכה 

 הערכה בדרך ה-PBL  לתוצרי מתייחסת רק  איננה
.  הלמידה אלא גם לתהליך הלמידה

 וכן  , שלבים כרונולוגייםבתהליך הלמידה יש
תהליכים רוחביים המתרחשים לכל אורך הדרך  

תהליכי רפלקציה  , בהגשת טיוטות מרובותומלווים 
על כל אלה לבוא לידי ביטוי בהערכה  . ומשוב מקדם

.הכוללת של הפרויקט



פורטפוליו / תלקיט

אוסף מכוון של  "התלקיט מוגדר בספרות כ
המציג ( גמורות או בתהליך)עבודות התלמיד 

התקדמות והישגים בתחום אחד או , מאמץ
הוא מציג צורות שונות של מידע ". יותר

דפי , שאלונים, טיוטות, מטלות ביצוע :הערכתי
תוצאות מבחנים ומדגם הערות שנרשמו , עבודה

. במהלך מפגשי ההערכה



שיטת העבודה שאימצנו בבית הספר

להעביר נושאי המבוא בצורה פרונטלית ,בשלב הראשון•
.לשם חשיפה וביסוס רקע עיוני משותף ויציב

בשלב השני להציג רעיונות לבעיות שצריכות פתרון •
ולפתוח את האפשות בפני התלמידים להציע רעיונות 

חדשים עם בעיות מניה או ניתוב מידע בהלימה לתוכנית 
.הלימודים

השלישי המורה הופך להיות תומך בשלב* 

.ועוזר בהתקדמות לקראת השגת היעדים



:דוגמאות לפרויקטונים של תלמידים

מונה מטבעות לפי מספר ימי השבוע כדי להזכיר –קופת חסכון •
.התצוגה הינה שבעה נוריות ברצף, לתלמיד אם חסך באותו יום

.דגטלי' תכנון החלק הספרתי של מד טמפ•

(שניות0.1כל צעד )מד זמן תגובה שמבוסס על תאורה רצה •

(מפענח/מבוסס מקודד)הצגת מיקום מעלית שעולה או יורדת •

(מבוסס משווה)תכנון קריאת מעלית •



מציג את התוצאה על רצף נוריות   D/Aעם המרה ' מד טמפ



מקרר סופר מספר הביצים שבפנים ומציג את 

המספר בתצוגה שבעה מקטעים



תודה על ההקשבה


