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למידה,הוראהבתהליכידיגיטליותסביבותבהטמעתהעיקריותהמטרותאחת-חדשנות

ובעולםהאקדמיהבעולםמיטבילתפקודהחינוךמערכתבוגריאתלהכיןהיאוהערכה

אימוץמצריכההמידעבעידןהטכנולוגיהבתחוםהמתמדתההתפתחות.העתידיהתעסוקה

עלידעשלאישיתהבנייההרףללאמתרחשתבמסגרתןאשרוהערכהלמידההוראהמתודות

סביבותשילובפיהעלהתפיסהרווחתההערכהבתחוםהמחקריתבספרות.התלמידיםידי

,קונסטרוקטיביסטייםעקרונותי"עהמונחיםהערכהתהליכישלביישומםלתמוךעשוידיגיטליות

.הרווחותההערכהשיטותהעשרתי"עהיתרביןזאת

הידעהבנייתבתהליכיפעילהלומדהקונסטרוקטיביסטיתהגישהפי-על-הבנייתיות

כלומר,קיימותמושגיותתבניותעלובהתבססהחדשהמידעעיבודבאמצעות,והשיתופיהאישי

עלדגשמושםאלהעקרונותפיעל.נחשףהואאליוחדשלידעקייםידעביןקישורידיעל

פתרוןבתהליכיחדשבידעשימושהעושיםאוטונומייםלומדיםלהיותהתלמידיםשליכולתם

-ומטהרפלקטיביתחשיבהוהפגנתנקטובהןלאסטרטגיותמודעותפיתוחתוךזאת,בעיות

.קוגניטיבית

:מאפשרותהדיגיטליותהסביבות

הנגישדיגיטליבמידעשגרתיושימושמקווניםשיתוףכליבאמצעותושיתופיאישיידעהבניית•

.מקוםובכלזמןבכללומדלכל

.הרשתבמרחביבינאישייםאינטראקטיבייםותהליכיםומקוםזמןגבולותפריצת•

הם,למשלכך.המורהלביןובינםעצמםלביןהלומדיםביןדיגיטליתבתקשורתמושכלשימוש•

ידיעלהמוצגיםהמידעלפרטיולהגיבלהעיר,לערוך,להוסיף,למידהלעמיתימאפשרים

.שיתופייםתהליכיםבאמצעותנוספיםלומדים

מדיותבמגווןזאת,מידעבפרטיעמיתיםלשתףללומדיםמאפשריםהדיגיטלייםהכלים•

.ושמיעתיותויזואליות,טקסטואליות

הופכתזובדרך.הלמידהתכניעלהלומדיםביןמעמיקשיחמזמנתהדיגיטליתהסביבה•

.הלומדלחיייותרולרלוונטיתלאותנטית,לעדכניתההערכה

.שלהםהאישיהידעאתלהבנותללומדיםלאפשרהואמודרני-הפוסטבעידןהמורהתפקיד

תהליכיםבעקבותנבנההידעבמסגרתואשרוחברתיקוגניטיביכתהליךנתפסהלמידהתהליך

.נוספיםלומדיםעםאינטראקטיביים
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,כתהליכיתההערכהנתפסתהקונסטרוקטיביסטיתהגישהבמסגרת-רלוונטיות

שלבהדמיהאואמיתייםבמצביםהמתבצעותאותנטיותמטלותעלומתבססתמתמשכת

בסביבותבהערכהחלופות.וצמיחתםהתקדמותםאחרלעקובנדרשיםהתלמידים.אלהמצבים

נושאיםאודותעלמשותפתובחשיבהבשיחהמעורבתלומדיםקהילתיצירתמזמנותדיגיטליות

תהליכיומאפשרותתחומיותרב,עשירותהןאלהסביבות.ללומדיםורלוונטייםמשמעותיים

בחייבהםנתקליםשהתלמידיםלסוגיותהתייחסותתוךלתלמידמשמעותייםבהקשריםהערכה

.יוםהיום

תוךידעשלפעילהלהבנייההתורמתסביבההיאהדיגיטליתהסביבה-אינטראקטיביות

כליםמגווןסיפוקבאמצעותחברתייםוכישוריםקוגניטיבייםמטה,קוגניטיבייםכישוריםפיתוח

יתרונותמספרדיגיטליותבסביבותהערכהתהליכיליישום.ושיתופייםאינטראקטיביים

,אותנטייםחקרבתהליכיהתנסויותזימון,עצמוללומדללמידההאחריותהעברת:פדגוגיים

בסביבההערכה.גבוהותחשיבהברמותאפקטיביתוהתמקדותומשמעותייםרלוונטיים

הערכתו,ניהולו,איחזורו,מגווניםממקורותמידעאיסוףבתהליכיתמיכהמאפשרתדיגיטלית

נתוניםבגיליוןושימוש,ותרשימיםגרפיםהפקת)ייעודייםביישומיםמספרימידעעיבוד,ומיזוגו

חשיבה,התלמידיםי"עבעיותפתרוןתכנון,וחזותימילולימידעשלוהפצההצגה,עיצוב,(מקוון

בסביבהההערכהתהליכי.תוצריםמגווןוהפקתרפלקטיביתחשיבה,ויצירתיתביקורתית

מעודכניםדיגיטלייםלתכניםחשיפהמאפשריםוהםבמרכזהלומדאתמציביםהדיגיטלית

ואףחברתייםכישוריםשללפיתוחםאלההערכהתהליכיתורמים,כךעלבנוסף.ועשירים

בסביבההערכהלתהליכי.ויוזמהסקרנות,התמדהכגון,אישייםכישוריםשללהקנייתם

המסוגלותהגברת,המוטיבציהלהגברתהמתייחסיםנוספיםיתרונותלהיותעשוייםדיגיטלית

עםאינטראקטיבייםתהליכיםעידודתוךשיתופייםתהליכיםוקידוםהתלמידיםשלהעצמית

.ללמידהעמיתים

פריצתתוךעתבכלהתלמידיםעםאישיקשרליצירתתורמיםאלהתהליכים-המשכיות

חשיבהקהילותיצירתמזמנתהדיגיטליתההערכה.הכיתהשלוהמרחבהזמןגבולות

שהוגדרולקריטריוניםבזיקהמחווניםעלהמבוססיםעמיתיםומשובעצמיתהערכההמאפשרות

משובמתן,לתלמידיםהמוריםביןמתמשךלשיחפוטנציאלגלוםהדיגיטליתבסביבה.מראש

ברמת,הבודדהתלמידברמתהלמידהשיפורלצורךנתוניםואחזורהמוריםידיעללמידהמקדם

בזמןמשובמאפשרתאףהדיגיטליתהסביבה.הספרביתברמתאוהשכבהברמת,הכיתה

.מגווניםיעדלקהליהמיועדיםדוחותוהפקת,אמת
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תקפה,ממדיתרבלהיותהמתייחסיםהדיגיטליתבסביבהההערכהשלמאפייניה-גיוון

משמעותיותמטלותמגווןעלמתבססתההערכה.ולצורכיהםהלומדיםלשונותומותאמת

מזמנת,כןכמו.השלביםמןאחדבכלדעתשיקולהפעלתלתלמידיםהמאפשרותומאתגרות

קבוצתישיחעלבהתבססההבנהלהעמקתהתורמיםשיתופייםתהליכיםיישוםההערכה

מומחיםלהרצאותתלמידיםחשיפתבעקבותזאת,שיתופייםוקבציםדיוןקבוצותבאמצעות

.וירטואליותולתערוכותמידעלמאגרי,מקוונות

תהליכים,ברשתלמידהולחומרילמידענגישותמאפשרתהדיגיטליתהסביבה-נגישות

,וידאו,אודיובכלי-מדיהאוריינותטיפוח,קונסטרוקטיביסטייםעקרונותעלבהתבססשיתופיים

.ייעודייםדיגיטלייםבכליםשימושתוךרפלקטיביתחשיבהועידודגרפיקה-ואינפומולטימדיה

הנורמותפי-עלהתלמידיםי"עשגובשוהמסריםהפצתהדיגיטליתהסביבהמאפשרת,בנוסף

ענני,אתר,טיוב-יוערוץ,בלוג,דיוןקבוצת:באמצעות,הנבחרתהדיגיטליתבמדיההנהוגות

.במרשתתומוגנותאתיקהאוריינותטיפוחמזמנתאףהדיגיטליתהסביבה.ועודQRקודי,מילים

האחרכבודועלהפרטיותעלשמירהתוךבמרשתתאחראיבאופןלהתנהללומדיםהתלמידים

.ברשתהפרטוזכויותרוחניקניןאודותעללידענחשפיםוהם,ברשת

בסביבותמגוונותבהערכהחלופותיישום-דיגיטליתבסביבההערכהתרבות

-ההוראהתהליכימשולביםבמסגרתהאשר,הערכהתרבותשלליצירתהתורםדיגיטליות

הציפיותהגדרתבתהליךלסייעעשויהאףהדיגיטליתהסביבה.בזהזההערכה-למידה

הםבולאופןהלומדיםמודעותשללפיתוחהלתרוםואףלהצלחהוהקריטריוניםמהלומדים

החלופותבמסגרת.מפיקיםשהםהתוצריםואתהישגיהםאתלשפרכדילפעולאמורים

ביצועיאתלהעריךהמיועדיםמפורטיםבמחווניםשימושנעשהדיגיטליתבסביבהבהערכה

הגדרת.מראששהוגדרוליעדיםבזיקהברוריםולקריטריוניםלהדגשיםבהתאםהתלמידים

מהםמצופהמהמראשלדעתלתלמידיםמאפשרתהתלמידיםעםפעולהבשיתוףהקריטריונים

אתלסווגמאפשרותבמחווניםהמוגדרותהביצוערמות.השונותהמטלותשלהביצועבתהליך

מנוסחותהביצוערמות.חשיבהלמיומנויותבהתייחסואףלתכניםבהתייחסהלומדיםביצועי

איכותאתלהעריךולתלמידיםלמוריםלסייעהאמורותדוגמאותוכוללותהתנהגותייםבמונחים

עצמיתהערכהבתהליכימעורביםלהיותלתלמידיםמסייעיםאףהמחוונים.המטלותשלביצוען

הכוונהולפתח,בהישגיהםולשיפורלהתקדמותםאחריותלהפגיןעשוייםהםוכךביצועיהםשל

self-regulated)שלהםהלמידהבתהליךעצמית learning).
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עלדגשמושם,זהמסוגהערכהבתהליך-פעיליםהערכהכשותפיהלומדים

.מוערכיםהםפיהםעלאשרלקריטריוניםהמודעיםפעיליםלשותפיםהתלמידיםשלהפיכתם

שלהשגתםלמידתבנוגעהנדרשותהראיותסוגולהגדרתהיעדיםלהצבתשותפיםהתלמידים

המודעותשללפיתוחהתורמיםאףהדיגיטליתבסביבההמשולביםהמחוונים.השוניםהיעדים

ידיעלהניתןלמשובבנוסף.לצמיחהמקורומהוותהלמידהמתהליךחלקהןששגיאותלכך

שוניםפורומיםבאמצעותעמיתיםמשובתהליכיאףמתבצעים,המחווןעלבהתבססהמורה

.שיתופייםובלוגיםוויקיכגוןנוספיםרכיביםובאמצעות

עצמיתמסוגלותתחושתשללפיתוחהתורמיםאלהתהליכים-עצמיתמסוגלות

המשובלמקבלמאפשריםהעמיתיםמשובתהליכי.קוגניטיביותמטהכשירויותשלולטיפוחן

מתבצעתפיהםאלאשרהשוניםהקריטריוניםשלמעמיקההבנהלפתחהמשובלנותןואף

מעצבלמשובזוכיםעמיתיהםידיעלהמוערכיםהתלמידים.השונותהמטלותשלהערכתן

שננקטווהאסטרטגיותהתהליכיםאודותעלנוספתחשיבהמתאפשרתובכךלמידהומקדם

המשובשלשחשיבותו,כךעלמצביעיםמחקריםממצאי.שהופקוהתוצריםשלשדרוגומתבצע

יעילהתלמידיםידיעלהמופקהעצמיהמשוב.בהפקתושותפיםהתלמידיםכאשריותררבה

.עצמיתמסוגלותותחושתפנימיתמוטיבציהשללפיתוחהתורםוהואחיצוניממשוביותר

מתודותליישםמאפשרתמתוקשבותבקהילותההערכהתרבותהתפתחות-דיאלוגיות

.דינמיותבסביבותקונסטרוקטיביסטייםלעקרונותהמותאמותממדיותורבמגוונותהערכה

בתהליכיהשזורותבהערכהחלופותשלמיטביליישוםלתרוםעשויותהדיגיטליותהסביבות

הלמידהלתהליכימודעותםלהגברתםהתורםהתלמידיםעםדיאלוגעידודתוך,למידה-ההוראה

הדיגיטליתהסביבה.שיפורהמצריכותהתורפהולנקודותידםעלשננקטולאסטרטגיות,שלהם

באמצעותהתלמידיםשלהרפלקטיבייםלתהליכיםהמתייחסיםתיעודתהליכימגווןמזמנתאף

אףדיגיטליותבסביבותבהערכהחלופותיישום.מתוקשביםויומניםבלוגים,דיגיטלייםתלקיטים

אותםומנהליםמנווטים,שלהםהלמידהלתהליכיהאחראיםלומדיםשללטיפוחםלתרוםעשוי

אמצעימתוךיעילבאופןמסריםלאתרנדרשיםהלומדים.עמיתיהםובשיתוףהמורהבשיתוף

מקורותאחרמעקבולערוךלהתעדכןהמאפשריםדיגיטלייםכליםלהכיר,הדיגיטליתהמדיה

,חברתיותרשתות,חדשותאתרי,סרטוניםמאגרי:כגון)ללמידההרלוונטייםמגווניםמדיה

.(ועודחברתייםמשחקים
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שיתופיות  

במרחב 

הדיגיטלי

:השיתופיות מקדמת

חברתיות במרחב הדיגיטלימיומנויות •

מוטיבציה ללמידה•

מיומנויות בשימוש בכלים שיתופיים מקוונים•

משוב עמיתים מגוון ובזמן אמת•

שיח משותף ללא תלות בזמן ובמקום•

Collaborative Online  Learning

שיתופיות במרחב הדיגיטלי
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למידהתהליכי,הקונסטרוקטיביסטיתהגישהפי-על-ללומדיםעוברתהאחריות

הלומדיםמבניםשבמהלכם,ידעהבנייתהכולליםפעיליםתהליכיםהינםיעיליםוהערכה

להיותעשוידיגיטליותבסביבותהערכהבתהליכיהקונסטרוקטיביסטיתהגישהיישום.משמעות

התמקדותPBL–פרויקטיםמבוססתבלמידהמעורבות,חקרמיזמישלביצועולכלולביותרמגוון

,שיתופיתידעהבנייתשלהתפיסהבמסגרת.משותפיםתוצריםוהפקתביצועמטלותבמגוון

מהמיומנויותכחלקהלומדיםקבוצתאלהבודדהלומדמןהלמידהלתהליךהאחריותמועברת

.21-הבאמההנדרשות

,ימינושלהידעבחברתוגוברתהולכתהשיתופיותשלחשיבותה-חייםכדרךשיתופיות

הכולליםצוותיםבאמצעותמתבצעיםוהם,ידעמבוססיהינםהעבודהתהליכישבובעידן

המסורתיהפעולהשיתוףעלבנוסף.אלהאתאלההמשלימיםתפקידיםובעלימומחים

הנובעיםזהלעידןשייחודייםפעולהשיתוףאופניכיוםקיימים,פניםאלפניםהמתרחש

תקשורתבאמצעותעמיתיםעםאינטראקטיבייםתהליכים:כגוןהטכנולוגיהמהתפתחות

המאפשרותדיגיטליותסביבותי"עמענהמקבלזהצורך.סינכרונית-אאוסינכרוניתמחשבים

בקבוצותדיוניםוניהולהודעותשרשורבאמצעותלמשל,מרחוקאףשיתופייםתהליכיםלקיים

המזמנתסביבההיאהדיגיטליתהסביבה.'וכו,משותפיםבמסמכיםעמיתיםמשובתהליכי,דיון

ברוחהערכהבתהליכיביותרחיונייםשהינםושיתופייםאינטראקטיבייםכליםשלרחבמגוון

.עדכניותגישות

שיתופייםלתהליכיםהגדרותמספרקיימות-הדיגיטליבמרחבמועצמתשיתופיות

מתייחסיםאלהתהליכיםכללבדרך.שונותלפרשנויותוניתנותוהן,בהערכהחלופותבמסגרת

שלשוניםדפוסיםומנהליםיחדכלומדיםמתועדיםאולומדיםיותראואנשיםשנישבולמצב

אחת.סינכרוני-אאוסינכרוניבאופןמחשבבאמצעותאופניםאלפנים:אינטראקציה

משותפתלפעילותמתייחסתוהיאPalincsar-וWebbידיעלמוצעתהממוקדותההגדרות

שלוהערכהעיבודעלבהתבססוידעמשמעותשלמשותפתהבנייהמתבצעתבמסגרתהאשר

לכךבנוגעהמחקריתבספרותקונצנזוסקיים,כילצייןיש.הקבוצהחבריכללי"עשוניםרעיונות

משמעותיצירת,ידעשלהבנייההםהשיתופייםהתהליכיםבבסיסהעיקרייםשהעקרונות

שותפיםלביןהלומדביןהאינטראקציה.הקהילהאוהקבוצהחברישלהחשיבהבתהליכי

.זהמסוגלתהליכיםתמיכההמעניקההאינטרנטרשתבאמצעותמתאפשרתנוספים

תפיסותביטוילידיולהביאשונותלסוגיותלהתייחס,דיוןבקבוצותלהשתתףיכוליםהתלמידים

.מגוונותעולם

שיתופיות  

במרחב 

הדיגיטלי



משרד החינוך

מסגרת רעיונית

שיתופיות בבסיס תהליכי הערכה חלופית בסביבות דיגיטליות 

במסגרתןאשרחדשניותהערכהשיטותיישום-לשיתוףמשופריםאמצעים

פרויקטיםמבוססתולמידהביצועמטלות,בעיותפתרון,שיתופייםחקרתהליכיעלדגשמושם

מגווןבזכותדיגיטליותשאינןלסביבותבהשוואהדיגיטליותבסביבותיותריעיללהיותעשוי

.מידעופרסוםאחסון,הפקה,לעיבודאמצעיםהמאפשריםהמקווניםוהכליםהתשתיות

אוריינטציהבעלת,ממדית-רבהיאדיגיטליותבסביבותהערכה-מוטיבציה

להגברת,התלמידיםבקרבללמידהמוטיבציהלהעלאתלסייעעשויהוהיא,קונסטרוקטיביסטית

.איכותייםקבוצתייםתוצריםולהפקתשוניםיעדיםלהשגת,קבוצתיותבמשימותהפעולהשיתוף

אתמגביר,יצירתיותמטפחבהערכהחלופותליישוםבהקשרשיתופייםבכליםהשימוש

,כןכמו.משמעותיותתובנותשללפיתוחןתורםואףהלמידהבתהליךהתלמידיםמעורבות

מתן,שוניםדיוניםעריכתכדיתוךידעמפתחים,דיגיטליותלסביבותהנחשפיםתלמידים

.מאתגרותלסוגיותבהתייחסהשערותמגווןוניסוחשונותלתופעותפרשנויות

המעורבהלומדדיגיטליתבסביבההערכהתהליכיבמסגרת-חברתייםכישורים

והחברתיים,קוגניטיביים-המטה,הקוגניטיבייםוכישוריומועצםעמיתיועםשיתופיתלמידהב

בפיתוחהמרכזיתפקידישזהמסוגהערכהבתהליכיביטוילידיהבאהלשיתופיות.מטופחים

החשיבהבתהליכיעמיתיהםאתלשתףעשוייםהתלמידים.ויצירתיתביקורתיתחשיבהשל

תוצרבהפקתפעולהלשתףואףההערכהמטלותשלביצועןאופןלתכנוןבהתייחסשלהם

מאפשרתדיגיטליתבסביבההערכהתהליכיבמסגרתשיתופייםבתהליכיםההתנסות.משותף

מזמנותהדיגיטליותהסביבות,למשלכך.חברתיותומיומנויותקוגניטיביותמיומנויותשליישום

לאיסוףדיגיטלייםתוכןבמאגרישימוש,שיתופייםחקרבתהליכימתוקשבותבמעבדותשימוש

.התלמידיםביןתקשורתתהליכילקדםכדימקווניםבכליםושימושמידע

להתרחשעשוייםהתלמידיםביןהשיתופייםתהליכים-מתמשכיםומשובליווי

שלהתכנוןבשלבפעולהלשתףעשוייםהתלמידים.הערכהמטלותביצועשלשוניםבשלבים

שימושלעשותאףניתן.בעיהפתרוןאוסוגיהחקרלצורךמידעולארגוןלאיתורשוניםמהלכים

בחינתותוךשנאסףהמידעעיבודבשלבשיתופיותלאפשרהמיועדיםמקווניםכליםבמגוון

יש.והפצתוהצגתו,חדשידעיצירת,מסקנותלהסקתהמתייחסיםבשלביםואף,ביקורתיבאופן

התלמידיםידיעלשיתופייםתהליכיםעלהמתבססותהערכהמטלותלביצועבהתייחסכילציין

.ומשובהנחייה,הכוונהלספקהמורהנדרש

שיתופיות  

במרחב 

הדיגיטלי



משרד החינוך

מסגרת רעיונית

תפקידו של המורה–חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית 

עלהתפיסההמחקריתבספרותרווחתהאחרונותבשנים-הערכהבשיטותמקצועיות

במטרההערכהושיטותמיומנויותבמגווןשימושהעושה"הערכהאוריין"כמתפקדהמורהפיה

להשבחתההערכהבנתונימושכלשימושעושההמורה.הלומדיםהישגיאודותעלמידעלאסוף

מעציםמשובמתןוההערכהתוצאותאודותעלשיחניהולתוך,ולמידההוראהתהליכי

שסביבותלכךהמתייחסקונצנזוסהמחקריתבספרותלאתרניתןלאחרונה.לתלמידים

אתולהגבירבכיתותיהםעדכניותהערכהגישותביעילותליישםלמוריםלסייעעשויותדיגיטליות

.ההערכהשלהמעצבהתפקיד

פתרונותמגווןל מודעותאתלפתחהתלמידיםאתמנחההמורה-בהנחיהמקצועיות

המתייחסותשונותלתופעותהסבריםלחפשאותםומניעמתמודדיםהםאיתןאשרלבעיות

בסביבהחלופיותהערכהשיטותמטמיעהמורה,כךעלבנוסף.רלוונטיותסוגיותלמגוון

תהליכים.הלומדיםביןושיחגומליןיחסילקדםהמסייעותהתנסויותלתלמידיםומזמןדיגיטלית

מעודדיםוהם,פעולהשיתוףעלהמתבססיםאינטראקציהדפוסישללהיווצרותםתורמיםאלה

.חדשידעשלולהפקתושונותתובנותלפיתוחתורמיםואף,יוזמה

"דיגיטליותבסביבותהערכהאוריין"המורה-הלומדיםלחיזוקנקודותמציאת

ולנקודותהחוזקלנקודותמודעותםאתמפתחואףביצועיהםאודותעלתלמידיועםשיחמנהל

לתהליךאחריותלפתחלתלמידיוולאפשר"הצידהלזוז"יודעאףזהמסוגמורה.שלהםהתורפה

תהליכימיישםהמורה.מוערכיםהםפיהםעלאשרלקריטריוניםומודעותשלהםהלמידה

הלמידהשלהערכהביןלאזןואף,והלמידהההוראהמתהליכינפרדבלתיכחלקהערכה

"מעצבתהערכה"המהווה(ל"הל)למידהלשםהערכהלבין,"מסכמתהערכה"המהווה,(ל"הש)

.הלמידהשיפורלשםמשובמתןשמטרתה

תפקידו של  

המורה

To Blend it



משרד החינוך

מסגרת רעיונית

תפקידו של המורה–חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית 

בתהליךמשתנההמורהשלתפקידו-קוגניטיבית-מטהבהנחיהמקצועיות

חיוניותמיומנויותלפתחללומדיםמאפשר,דיגיטליותבסביבותבהערכהחלופותשליישומן

,בעיותפתרוןבתהליכיבמידעשימוש,עצמאיבאופןמידעאיתור:כגון21-הבמאהיעיללתפקוד

דפוסילנהלויכולתהחלטותקבלתבתהליכיבמידעשימוש,שוניםפתרונותביןמושכלתבחירה

המתמקדותהתנסויותלתלמידיםמזמןהמורהאמור,כןכמו.עמיתיועםיעיליםתקשורת

.שלהםהלמידהתהליכישלשוניםבשלביםשימושעשובהןלאסטרטגיותמודעותםבפיתוח

.ולשיפורלתכנוןכבסיסוזאתמיידיבאופןהתלמידיםביצועיעלמקיפהתמונהלקבל,כןכמו

התלמידיםהנחייתבתהליכילסייעעשויאףבהערכהחלופותמגוון-דינאמיתתקשורת

שלהםהעצמיתלהערכההמתייחסיםנתוניםאיסוףולאפשר,שונותמטלותביצועבמהלך

הדיגיטליותהסביבות.המטלותלביצועבהקשרביטוילידישבאוהרפלקציהולתהליכי

ביןנתוניםומבוססתדינאמיתתקשורתגםהכולליםמעצבתהערכהתהליכילקדםמאפשרות

עלבהתבססולמידההוראהתהליכישלעתידיותכנוןמעקבעריכת,כןכמו.ותלמידיםמורים

הערכהתהליכילביצועדיגיטליותסביבות.התלמידיםאוכלוסייתאודותעלמעובדנתוניםריכוז

לפעילותהמתייחסיםואיכותנייםכמותייםנתוניםהכולליםמפורטיםדוחותלספקעשויותאף

.ספציפייםנתוניםשלרחבמגווןעלהמתבססתיותרמהימנההערכהולאפשרהלומדים

למוריםמאפשרעדכניותגישותברוחהערכהתהליכייישום-בסטנדרטיםעמידה

.מגווניםלמידהביעדימתמקדיםאשר,איכותשלבסטנדרטיםהמתאפייניםהערכהכליפיתוח

מודעותםלפיתוחולתרוםלמידהמקדםמשובלתלמידיםלספקהמוריםנדרשים,כןכמו

למידה-ההוראהבתהליכיהשזורה,מעצבתהערכה.אותםהמאפיינותוהתורפההחוזקלנקודות

לשפרכדילפעולעליהםוכיצדלהצלחההקריטריוניםמהם,מהלומדיםהציפיותמהןמגדירה

תהליכיםלהשביחעשויותהדיגיטליותהסביבות.מפיקיםשהםהתוצריםואתהישגיהםאת

.המוריםבקרבספריותביתמקצועיותקהילותשלליצירתןלתרוםואףאלה

תפקידו של  

המורה

To Blend it



משרד החינוך

מסגרת רעיונית

תפקידו של המורה–חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית 

היישוםבמסגרתהתלמידיםבקרבשיתופיותלעודדמנתעל-הערכהבתפקידיגיוון

תהליךשלנפרדבלתיחלקתהווהשההערכהלהבטיחיש,השונותההערכהחלופותשל

הםפיהםעלאשרשהקריטריוניםלכךהתלמידיםמודעותאתלפתחיש,כןכמו.הלמידה

אלההיבטים.ושיתופייםאישייםתוצריםגיבושואףוקבוצתיתאישיתלמידהכולליםמוערכים

המורהעל.מראששהוגדרוקריטריוניםעלבהתבססהמורהידיעלמוערכיםלהיותאמורים

מנתעלשיושמוהשיתופייםהתהליכיםעלהמעידיםשוניםנתוניםלרכזהאחריותמוטלת

ושלהיחידהלומדשלהתוצריםאיכותואתהלמידהאתהולםבאופןהמשקפתתמונהלאפשר

מניעגורםתהווהאלא,בלבדמסכםתפקידתמלאלאזהמסוגשהערכהלוודאיש.הקבוצה

.הלמידהתהליךשלומכוון

מתמקדהמורהשונותהערכהחלופותשליישומןבתהליך-מימדיםבשלושהמיקוד

:הללובממדים

-לדוגמה)התלמידיםי"עהננקטיםהאינטראקציהלדפוסיהמתייחסהשיתופיותמימד•

בתהליכיאחריםשלבתרומתםשימושלעשותהיכולתואףלאקטיביתבהשוואהפאסיביות

,(התוצרהפקת

ופתרוןמסקנותהסקת,מידעועיבודאיסוף,חקרלתהליכיביטוייםהכוללהקוגניטיביהמימד•

,בעיות

.הלמידהלשלבירפלקטיביתהתייחסותהכוללקוגניטיבי-המטההמימד•

היישוםבתהליךהתלמידיםי"עהמופקיםהתוצריםשלההערכהתהליכי-נתוניםהפקת

כמותייםמדדים)שוניםנתוניםהפקתעלמתבססיםדיגיטליותבסביבותהשונותהחלופותשל

הפעילותאתהמורההערכתעלואף(התלמידיםשלההשתתפותדפוסיאודותעלואיכותיים

נתוניםהדיגיטליתהסביבהי"עמופקים,כךעלבנוסף.(לתוצרואףלתהליךבהתייחס)המקוונת

להערכההתייחסות,הקבוצתיתבפעילותואףהאישיתבפעילותלהתמקדותהמתייחסים

אשרוהחלטותעמיתיםמשובתהליכי,לקבוצההתרומהעלודיווחהאישיתהפעילותשלעצמית

לעשותניתן.לתלמידיםהמורהביןפעולהבשיתוףשפותחהמחווןמרכיביאודותעלהתקבלו

באמצעותהמופקיםהשתתפותדוחות:כגוןאלההערכהנתונילאיסוףכליםבמגווןשימוש

עצמיתהערכהותהליכי(שוניםפורומים)לשיחדיגיטלייםכלים,(דוקס,ויקי)היסטוריה,המחשב

.(ותלקיטיםהלמידהלתיעודיומנים)

חלופותשלהיישוםבתהליךאליהםלהתייחסישאשרמשמעותייםהיבטיםשלושהקיימים

וההיבטיםהקוגניטיבייםההיבטים,המורהי"עהניתנתההנחיה:דיגיטליותבסביבותבהערכה

לידילבואאמורהמורהשלהליווי.התלמידיםי"עהמתבצעיםלתהליכיםבהקשרהחברתיים

שוניםבשלביםוזאת,שיתופייםרכיביםבאמצעותאמתבזמןלמידהמקדםמשובבמתןביטוי

.השונותהמטלותביצועשל

תפקידו של  

המורה
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משרד החינוך

מסגרת רעיונית

תפקידו של המורה–חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית 

המתרחשבשיחביטוילידילבואאמוריםהחברתייםההיבטים-התוצריםבחינת

הקוגניטיבייםההיבטיםאתואילו,הדיגיטליבמרחבשיתופייםבתהליכיםשונותדיוןבקבוצות

ביטוייםאיתורבאמצעותאו,המופקיםהדיגיטלייםהתוצריםבחינתבאמצעותלהעריךניתן

ביטויבהערכהחלופותשלהיישוםבתהליךלאתרניתןכךעלבנוסף.מגווניםחשיבהלתהליכי

כתיבההכולליםבבלוגים,למידהלתיעודביומנים,בתלקיטיםקוגניטיביים-מטהלהיבטים

.התלמידיםי"עהמתבצעתעצמיתובהערכהרפלקטיבית

מגווןשלהיישוםבתהליךהדיגיטליתהסביבהשלהיתרונות-לתוצריםקריטריונים

להציב,התלמידיםביצועיאחרמעקבלבצעלאפשרותמתייחסיםאףבהערכההחלופות

משובולספקהמופקיםהתוצריםשללאיכותםהמתייחסיםמדדיםלהציג,שוניםקריטריונים

שללאיכותםהמתייחסקבועמשובשמתןכךעלמצביעיםמחקריםממצאי.אמתבזמן

בלמידהעצמיתהכוונהומעודדאיכותםלשיפורתורםהתלמידיםי"עהננקטיםהתהליכים

.מוערכיםהםפיהםעלאשרלקריטריוניםהתלמידיםשלמודעותםפיתוחבאמצעות

חדשידעהמבניםלומדיםעלרבדגשמושםבהערכההחלופותשבמסגרתלומרניתן,לסיכום

עשויותזובדרך.התהליךבראשיתשנקבעוליעדיםבהתאםהישגיהםאתומעריכיםבעצמם

ובמוטיבציהקוגניטיביתמטהבחשיבההמתאפייןלומדשללפיתוחולתרוםבהערכההחלופות

,ספקמטיל,תוהה,סקרןלומדלטפחמסייעותדיגיטליתבסביבהבהערכההחלופות.ללמידה

בסביבותבהערכההחלופותתורמות,כןכמו.אוטונומיבאופןלחשובהמסוגל,ביקורתי

התורפהלנקודותהמודע,ווירטואלייםלמידהבמרחביאקטיבילומדשללטיפוחוהדיגיטליות

תוך,למידתותוצריאיכותואתשנקטהאסטרטגיותאתרפלקטיביבאופןלבחוןמסוגל,שלו

.שלוהלמידהתהליךולייעוללשיפוראסטרטגיותאימוץ

תפקידו של  

המורה

To Blend it
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