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?מה המטרה העיקרית של הערכה במציאות הנוכחית

למדוד את ההתקדמות של התלמידים ברכישת  

ידע , ערכים, הכוללים עמדות)הכישורים 

(.  ומיומנויות

:האתגר המרכזי

מגוון כלים  למדידת הטווח הרחב של היכולות אישיות  
למשל שליטה במגוון אסטרטגיות)

(למידה או פיתוח אמפתיה וויסות עצמי



:ארבעה מכשולים נובעים מהאתגר המרכזי

למידה עצמית ועומס של שיעורי בית. 1

חוסר גישה לעזרה

הסחות דעת בסביבת הלמידה הביתית

  התאמת הערכה לבית הספר בסגר



:ארבעה מכשולים נובעים מהאתגר המרכזי

נשירה מבית הספר. 2

נפשיים, חברתיים, קשיים רגשיים

כישלון בלמידה

ירידה במוטיבציה לטווח ארוך



:ארבעה מכשולים נובעים מהאתגר המרכזי

התמודדות עם בעיות בריאות גופניות ונפשיות. 3

בידוד חברתי

קושי פיזי

איבוד תחושת  האיזון

תחושת חוסר צדק



Motivation

:ארבעה מכשולים נובעים מהאתגר המרכזי

איבוד מוטיבציה בלמידה. 4

חוסר התאמה של סוגי המטלות לזמן משבר

 בתחושת התקדמותחוסר

שינוי בשגרה

קושי בהבנת תכני הלמידה

עודף מטלות ללמידה עצמית



כיצד התאימו המורים בעולם את הלימוד  

?למציאות החדשה

תוכן מופחתללא התאמת תוכן



סוגי מטלות בית שהתקבלו כמרתקים

י התלמידים"ע

שיעורי בית ללא מסך

שימוש במדיה ובכלים דיגיטליים

עבודה קבוצתית

משימות המאפשרים ביטוי עצמי ויצירתיות

שיעורים סינכרוניים המאפשרים דיון

חידונים וסקרים

ללא משימות בית כלל



סוגים של שעורי בית שלא נמצאו מועילים  

במהלך המגיפה

צפייה בהרצאות שהוקלטו מראש

שאלות שיעורי בית שצריך למלא בפלטפורמות מקוונות

משימות מרובות ומצגות מקוונות

 שאלות בחינה רגילות כדרך לחזרה
על החומר

  דפי עבודה על לימוד נושאים בכיתה הווירטואלית

  שיעורי בית שלוקח הרבה זמן להשלים

עבודות קבוצתיות  (שיעורי בית שאי אפשר להכין עקב קשיים טכניים
(הקלטה וסנכרון עם בן הכיתה האחר, שדרשו פסקול

שיעורי בית ללא משוב מורים

שיעורי בית על תכנים אותם נדרש התלמיד ללמוד לבד



סוגי הערכה שסייעו לתלמידים בלמידה  

בזמן המגיפה

יישומים בעולם האמיתי

 הערכת נושא/ מבחנים יומיים / חידונים

הערכות המאפשרות חקר רעיונות

מבחנים משווים  , הערכות הכוללות ציוני השוואה

משוב מהמורה

ללא הערכות כלל



סייעו לתלמידים בלמידה  שלאסוגי הערכה 

בזמן המגיפה

הערכה עצמית

שיעורי בית

שאלות אמריקאיות

הערכה על נושאים שהתלמידים לא הספיקו ללמוד

מבחנים מקוונים

הערכת השתתפות התלמידים  .



?מה יכולים המורים לעשות

פחות דגש על הערכה מסכמת

 כלים חדשים/ שימוש בפלטפורמות

 שילוב של הפלטפורמות והכלים חדשים בלמידה

.הפורמלית

  עלייה בלמידה ממוקדת תלמיד

העלאת שיתוף הפעולה הביתי

ארגון מחדש של הלמידה



?מה להמשך

עתידי של הערכת יכולות מסדר גבוהחזון

  להפחית בהערכות מסכמות על מנת לסייע
בניהול זמן בעת לחץ

דיון כיתתי בכישורי למידה עצמית

ניהול עבודה וניהול זמן עצמאי

קביעת שגרה

פיתוח יישומים בעולם האמיתי

טיולים

  פעילויות מקוונות המפתחות מיומנויות
דיגיטליות


