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  מבוא
 
 
  

 
 .ליכולת עבודה בצוות תפקיד מרכזי בכלכלת המידע הגלובלית•
הצלחתם של בוגרי מערכת החינוך בחיים המקצועיים והאישיים תלויה בין היתר  •

ארגון וניטור עבודת צוות  , ביצוע משימות בצוות: כגון, במיומנויות שיתופיות
 .אישית-ותקשורת בין

הערכה של תהליכי  , הספר-בעוד שפרקטיקה של למידה קבוצתית רווחת בבתי•
 .  ותוצרי למידה מתמקדת לרוב ביחיד
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  מחקר ופיתוח
 
 
  

 
 ).2015ה "פיז, למשל(פיתוח מסגרת הערכה •
,  למשל(בניית משימות ביצוע להערכה של תהליכים ותוצרים שיתופיים •

ACT21S, HarvardX.( 
 ).Pearson, ETS(פיתוח של שיטות פסיכומטריות יעודיות •
 )ETS, למשל(הטמעת טכנולוגיות לניהול נתונים והפקת דוחות הערכה •
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 שלבים קריטיים במחקר ופיתוח
 

 
 
 
  

איזה שימוש יעשה  ? האם הערכה נעשית כחלק מתכנית לימודים: מטרת הערכה•
 ?בתוצאות הערכה

 ? או קבוצתי/האם מעוניינים בציון אישי ו: אישי לעומת קבוצתי•
 .קביעת רמות בקיאות ועקרונות לפיתוח משימות הערכה, פיתוח מסגרת הערכה•
 .  תיקוף עם מורים ומומחי תוכן•
 .הקמת תשתית טכנולוגית לפיתוח משימות הערכה וניהול נתונים•
 .פיתוח משימות הערכה וביצוע פיילוט•
 .מפיילוט לתכנית ארצית•



 הגדרת פתרון בעיות שיתופי: 2015ה "פיז
 

 
 
 
  

פתרון בעיות שיתופי היא היכולת של אדם לעסוק בצורה אפקטיבית בתהליך  יכולת 
שבו שני שותפים או יותר מנסים לפתור בעיה באמצעות שיתוף החשיבה והמאמץ  

 .כישוריהם ומאמציהם כדי להגיע אליו, וצירוף הידע שלהם, הנחוצים כדי למצוא פתרון
 

ממד המאחד כישורי שיתוף פעולה עם כישורי פתרון יכולת פתרון בעיות שיתופי היא 
 .ובו שיתוף הפעולה הוא הגורם המוביל, בעיות

 
)OECD, 2013( 
 
 



    2015ה "פיז: מסגרת הערכה
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 סוגים של משימות הערכה
 

 
 
 
  

,  הקבוצה צריכה לקבל החלטה לאחר ששקלה את נקודות מבטם – בניית קונצנזוס
 .  דעותיהם וטיעוניהם של חבריה

,  זו שיטה לוודא את קיומה של תלות הדדית בין פותרי הבעיה – תמונה חלקיתבעיות 
לכל חבר בקבוצה יש מידע או כישורים . שהיא תנאי הכרחי למדידת שיתוף פעולה

הקבוצה צריכה לצרף את כל המידע ולגייס את הכישורים של כל חבריה כדי . שונים
שום חבר בקבוצה אינו יכול להשיג את המטרה  . להשיג את המטרה הקבוצתית

 .  הקבוצתית בכוחות עצמו
באמצעות  . ומטרות אישיות שונותגישה שונה למידע לחברי הקבוצה  – ומתןמשא  

משא ומתן אפשר להעביר פריטי מידע נבחרים כך שכל הצדדים יצאו נשכרים  
 .מהפתרון והמטרות הקבוצתיות הכלליות תקבלנה אף הן מענה

 
 פעילויותבתנאי שהן כוללות , אחרים יכולות להיות מתאימותמסוגים גם משימות 

 וכן גיבוש ושמירה  , לנקיטת פעולות כללים בסיסייםהמחייבות  מוגבלות בזמןשיתופיות 
 .ארגון הקבוצהועל  הבנות משותפותעל 
 
 



 רמות בקיאות
 

 
 
 
  

.  התלמיד מגיב על מידע או מייצר מידע בעל רלוונטיות מועטה בלבד למשימה – נמוכה
,  התלמיד תורם למשימה כאשר מבקשים ממנו מפורשות או שוב ושוב לעשות זאת

פועל התלמיד . הקבוצהאולם פעולותיו תורמות רק במעט להשגת מטרותיה של 
לעתים  . קרובות באופן שאינו תואם את תפקידו במשימהבנפרד מהאחרים ולעתים 

רחוקות בלבד פעולותיו או פעולות התקשורת שלו עוזרות לקבוצה להתגבר על  
 .מכשולים פוטנציאליים

ולרוב בוחר בפעולות התורמות , התלמיד נענה לרוב הבקשות למידע ולפעולה – בינונית
התלמיד ממלא את תפקידו במשימה ותורם לאסטרטגיות  . להשגת מטרות הקבוצה
הוא חבר קבוצה  , לסיכום. ומפעם לפעם יוזם פעולות, הכלליות לפתרון הבעיה

אך אינו תמיד יוזם באופן פרואקטיבי דרכים לגבור על מכשולים המקשים את , מוצלח
 .שיתוף הפעולה

התלמיד נענה לבקשות למידע ולפעולה ובוחר בפעולות התורמות להשגת   – גבוהה
מבצע מיוזמתו פעולות שונות , למידע מאחריםבקשות הוא גם יוזם . מטרות הקבוצה

לשינויים במצב הבעיה ולמכשולים  , ומגיב ביעילות לקונפליקטים, שלא התבקש לבצע
התלמיד מתפקד כחבר קבוצה אחראי כאשר המצב  . חדשים הצצים בדרך למטרות

 .להתגבר על מהמורות קשות בשיתוף הפעולהדרכים מחייב זאת ויוזם 
 
 



Pearson 
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ANIMALIA: משרד החינוך ו, קדימה מדע-Pearson  
 
 
  



  Beijingמשרד החינוך והאקדמיה למדעים 
 
 
  

 פיתוח מבחנים קבוצתיים במדעים ובמתמטיקה•
 הערכה משולבת בתכנית לימודים לפיתוח חשיבה•
 מבחנים מתוקשבים•



Educational Testing Service (ETS)  
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Questions: 
 

igal.rosen@gmail.com 
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