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  מהן הכשירויות הנדרשות מהמורה המעריך בעידן
 .מרכיבים ועקרונות של אוריינות בהערכה? הנוכחי

 המלצות והשלכות יישומיות העולות מתוך המחקר
 .הנוכחי ומתוך מחקרים דומים שנערכו בעולם



שנים 4 -המחקר נערך כ 
מורים מתחילים   350 -המדגם כלל כ

מכללות 10 -אשר למדו או השתלמו ב 
 .להוראה ברחבי הארץ 
 אך  ) שאלונים ומבחן(כלי המחקר היו בעיקרם כמותיים

 ).ניתוח סילבוסים וראיונות(שולבו גם כלים איכותניים 
  ממצאי המחקר הצביעו על ידע דל של מורים

 .בתחום של הערכת הישגי תלמידים) מתחילים(
  פותח מודל הקושר בין אוריינות ההערכה של מורים

  וחוללותתפיסות הערכה , לבין מרכיבי ההכשרה
 .עצמית



 שיטת ההערכה  
צריכה להיות מותאמת  

,  למטרות ההוראה
הלמידה וההערכה  

 הערכה צריכה  
להיות תקפה ומהימנה  

ועליה להתבסס על מגוון  
 של שיטות  

וכלי הערכה 

 ,  ציונים
 ,  הערכות ומשובים

,  צריכים להיות מפורטים
 מבוססי מדידה  
ומקדמי למידה  

 התלמידים
צריכים להיות שותפים   

 בתהליך הערכתם  
 ,  קביעת קריטריונים(

 ,הערכה עצמית
)הערכת עמיתים  

 תיאור ופירוש  
 מידע הערכה 

צריך להינתן על פי  
על  , מדדים סטטיסטיים

פי הקשר ובהתאם  
למטרות

 החלטות חינוכיות   
)  ל"ללמידה ולתה, ביחס להוראה(

 צריכות להתבסס  
על מגוון הערכות

 המעריך צריך  
להכיר את השפעתם של 

משתנים אפקטיביים  
 בהערכת לומדים  

...), ציפיות, לחץ, חרדה(

 ,שיקולים אתיים
 חוקיים וערכיים 

 צריכים לעמוד בבסיס 
 כל פעולת   
  הערכה- למידה-הוראה



 :דרכים לפיתוח האוריינות בהערכה של מורים מתחילים
 

במסגרת ההכשרה להוראה  : 
 

הגדרת לימודי יסוד באוריינות הערכה המשלבים בין  . א
 .התיאוריה למעשה

 .הינו קורס חובה" אוריינות בהערכת לומדים"מדיניות לפיה . ב
 .התנסות משמעותית ואפקטיבית בהערכת לומדים. ג
 תוך ) הדגמת פעולות הערכה(ראוי של המרצים  מודלינג. ד

 .שיתוף הסטודנטים בתהליך ההערכה     
 . דיון ועיצוב תפיסות הסטודנטים ביחס להערכה, זיהוי. ה



  בניית ערוצי תקשורת ושיתוף פעולה בין קובעי מדיניות
מחוזות ובתי  , מוסדות להכשרת מורים, במשרד החינוך

 .הספר
  התפתחות רציפה בתחום ההערכה לאורך כל החיים

 .המקצועיים
יצירת מנגנוני בקרה על איכות ותרומת ההכשרה בהערכה 
 לתחום ההערכה  אינטרדיסציפלינריתהתייחסות

 .והשתמעויות להכשרה אפקטיבית

:ובנוסף להכשרה עצמה
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