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  ?כיצד מכינים מחוון
  )ר שלומית אבדור"ר יעל פישר וד"גת של דצמתוך המ(

3

הגדרת סטנדרט  
הביצוע  

)האופטימלי(

2

הגדרת המימדים  
להערכה

1

הגדרת התוצר 

מהו  
? מחוון

כיצד  
מכינים  
? מחוון

כיצד  
?  מדווחים

עבודת  
סדנאית

, דגם: לדוגמא
, עבודת סיכום

מטלה אותנטית

דיוק : לדוגמא
, מקוריות, מדעי

טיפול , עבודת צוות
במידע 

: לדוגמא

הסטודנט  שולט  
בכל התכנים  
הרלוונטיים

יוצר אינטגרציה  
גבוהה של תכנים

  
  
  

 הנחיות לדיון בסדנא
  

מהו  
? מחוון

כיצד  
מכינים  
? מחוון

כיצד  
?  מדווחים

עבודת  
סדנאית

: התייחסו להיבטים הבאים

הגדרת המימדים להערכה , הגדרת התוצר
. והגדרת הסטנדרטים לביצוע 

 בחרו במחוון או בקבוצת מחוונים –  חברי סגל 4-5בקבוצות של 
ודונו בהיבטים הבאים, דומים מתוך החוברת

קביעת ראש קבוצה לרישום דברי הקבוצה1

 דקות30 –דיון בנושא הנבחר והסקת מסקנות 2

 דקות15 –חזרה לדיון מסכם במליאת הסדנה 3
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  מחוונים לבדיקת עבודות
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  בתכנית לתואר שני במינהל מערכות חינוך    מחוון לבחינה של פרויקט יישומי
  :ר יעל פישר בהשתתפות סגל ההוראה בחוג"ר אורית אבידב וד"ד ל ידיפותח ע

  

  קריטריון  פירוט הקריטריון  הערכה

5%  
 ) עמוד אחד(תקציר הפרויקט כולל מסקנות •

  
  תקציר

10%  

  )אליה תיואיך הגע(חינוכית - הגדרת הסוגיה הניהולית•
 חשיבות הסוגיה •
 הגדרות מטרות הפרויקט •
  תרומת הפרויקט •

  

  מבוא
  

20%  

ת ספרותסקיר•
כוללת התייחסות למאמרים אינטגרטיבית  - תיאורטית סקירה •

  ובאנגלית רלוונטיים  בעברית
  

  סקירת ספרות
  

10%  

 )'וכד רשות מקומית,  ספר-בית(המערכת החינוכית המוצעת •
 מתודולוגיה מחקרית לאיסוף מידע על המערכת המוצעת •
 )משוער לביצוע הפרויקטלוח זמנים ( מהלך הפרויקט •

  

  מתודולוגיה
  

10%  

    הממצאיםהצגת •
 ניתוח הממצאים •
 הקשר של הממצאים להצעה היישומית •

  

  ממצאים
  

20%  
  

  
  פרק יישומי  תיאור יישומי של מהלך הפרויקט •

15%  
דיון בתרומה היישומית והניהולית של הפרויקט•
  

  דיון

10%  

 .APA - ב המקובלים כללי הציטוט לפי רשימת ספרות •
, )מבחן, שאלון(כלים , אות של חומריםדוגמנספחים הכוללים  •

 'וכד לוחות, צילומים, פרוטוקולים
  

 רשימת מקורות
  ונספחים

 
  
  

  בתכנית לתואר שני במינהל מערכות חינוך   מחוון לבחינה של פרויקט מחקרי 
  

הניקוד עבור כל (הפרק היישומי  אך לא כולל אתאותו מחוון כמו הפרויקט היישומי המוצג לעיל 
  ).נה בהתאםרכיב ישת

  

  מחוון לבחינת מצגת או פוסטר בכנס המכללתי

  קריטריון הערכה

בהירות ההצגה של נושא הפרויקט  20%

טכניים /  םשימוש מושכל ומעשיר באמצעים ויזואליי  20%

 בעת הצגת הפרויקט
  מיקוד הסוגיה המרכזית בה מטפל הפרויקט  30%

הכלים המוצעים להתמודדות עם הסוגיה העולה   30%

 )מעוף וחדשנות, יצירתיות: כולל(בפרויקט 
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  לעבודה עיונית י מחוון"בדיקת עבודה עפ
  ___________: שם הסטודנט
  ___________: נושא העבודה

  לת גורדוןללקוח מתוך האתר של מכ

  
מימדי 
 התבחין

ניקוד   איכות התבחין
 *מומלץ

ניקוד 
 המרצה

  **הערה

מבנה 
  העבודה

  

: המקובל של עבודה אקדמיתהעבודה מוגשת על פי המבנה 
רשימה , סיכום ודיון,  סקר ספרות, מבוא, תוכן עניינים, שער

  נספחים, ביבליוגרפית

3      

עמוד 
  שער

  *:כולל את הרכיבים הבאים
  שם המוסד שבמסגרתו נכתבה העבודה -
  חוג בו לומד מגיש העבודה/מסלול -
  נושא העבודה -
יומן , רעבודת גמ, עבודה סמינריונית, תרגיל(סוג העבודה  -

  )ד"פדגוגי וכ
  שם הקורס בו מוגשת העבודה  -
  קוד הקורס -
  .ז.ת' ומס) שם פרטי ושם משפחה(שם מגיש העבודה  -
  שם המנחה או המרצה בקורס -
שם העיר בה הוגשה העבודה ותאריך ההגשה העברי  -

  ) חודש ושנה(והלועזי 
 ג עמוד שלם"הפרטים הללו יופיעו ע -

 
  עמוד שער לדוגמה מופיע באתר המכללה

1      

תוכן 
  עניינים

) סעיפים- סעיפים ותתי(כולל את ראשי הפרקים  -
 1' כאשר דף המבוא הוא דף מס, והעמודים המתאימים

  בעבודה
  צורת הרישום היא לוגית מבחינת מספור הסעיפים ותת  -

  סעיפים 
  WORD -י אחד מהסגנונות של ה"מומלץ שיעוצב עפ -

1      

  :כללית ובה הקדמהכולל   מבוא
  בודה ומטרתההצגת נושא הע -
  הצגת המושגים המרכזיים בנושא  -
  דילמות העולות מן הנושא/הצגת סוגיות -
  הצגת ייחודיותו וחשיבותו של הנושא -

10  
  
  
  

  

    

סקירת 
  ספרות

  

  . מציגה את מקומו של נושא המחקר בתחום רחב יותר
  :הסקירה כוללת

  מעמיקה ומקיפה של הנושא , סקירה רלוונטית -
  עדכניים ומגוונים ,שימוש במקורות רלוונטיים -
שהתבצע באופן , מיזוג של מגוון מקורות מידע שונים -

תוך הפנייה למקורות , י הסטודנט"ע עצמאי
  ביבליוגרפיים

  הצגה רציפה והגיונית של הנושא  -
  ללא העתקת פסקאות, סקר הספרות ינוסח באופן עצמאי

אלא במקרים בהם יש חשיבות מיוחדת , ומשפטים מהמקור
אלה יש  בודדיםבמקרים .  אומרם להבאת דברים בשם

 סקר הספרות יתבסס. י כללי הציטוט האקדמי"לנהוג עפ
  .אך ורק על מקורות שבהם עיין הסטודנט

35      
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מימדי 
התבחי
  ן

ניקוד   איכות התבחין
 *מומלץ

ניקוד 
 המרצה

  **הערה

סיכום 
  ודיון 

כולל סיכום הנושאים העיקריים שהוצגו בפרק סקירת   -
  הספרות

  אינטגרטיבי הקושר את הנושאים השונים כולל דיון -
ממצאים עיקריים /כולל התייחסות ביקורתית לגישות -

  שהוצגו בספרות
כיווני חקירה /מומלץ לכלול בדיון גם הצעה להעמקה -

  בנושאים שהוצגו  

20      

מקורו
ת 

ביבליו(
  )גרפיה

, ספרים, מאמרים(נעשה שימוש במגוון מקורות מידע  -
  )אינטרנט

  אחד לפחות באנגליתמומלץ לשלב מקור  -
  מקורות המידע הם רלוונטיים לנושא -
  מקורות המידע הם מהימנים -
השנים  10-רצוי מ(מקורות המידע הם עדכניים  -

ניתן לשלב גם מקורות קלאסיים התורמים ). האחרונות
  . להבנת הבסיס התיאורטי

כל פריט ביבליוגרפי המוזכר בעבודה מופיע  - 
  בביבליוגרפיה

המצוין ברשימת המקורות חייב כל פריט ביבליוגרפי  - 
  להופיע בעבודה

 APA -י כללי ה"נדרש רישום ביבליוגרפי מסודר עפ, ככלל -
למעט תחומי דעת , )ראה אתר המכללה(העדכניים 

  .מסויימים בהם כללי הרישום הם אחרים

10      

מבנה 
  ולשון

רציפה וכוללת משפטי קישור בין חלקי העבודה כתיבה ה -
  השונים

  ביב הנושא הנחקרהכתיבה ממוקדת ס -
מידע  מקורותטובה של יכולת מיזוג הכתיבה מציגה  -

  שונים 
קיימת הקפדה על כללי הציטוט האקדמי לאורך כל  -

  העבודה
   עצמאייםניסוחים  -
  השפה תקנית וקולחת -
  שימוש במשלב לשוני הולם -
  משפטים קצרים -
  **יבנקייה משגיאות כתכתיבה  -
  פיסוק תקין -

 
  ת אימם אינה עבריתלהתחשב בסטודנטים ששפ מומלץ 

20      

ציון 
  סופי

כאן   
ייכתב 
הציון 
  הסופי

    

  ________:תאריך הבדיקה______________ : חתימת הבודק_____________ : שם הבודק
אין הוא . י הוועדה שבנתה את המחוון"הניקוד המומלץ המופיע בעמודה זו הוא הניקוד שהוצע ע  * 

אך במקרה זה עליו להציג , י שיקוליו"עפ, חר לכל קריטריוןהיכול לקבוע ניקוד א, מחייב את המרצה
  .זאת מראש בפני הסטודנטים

  

כאשר הניקוד שהמרצה , מומלץ לכתוב במילים מה חסר או היה שגוי בסעיף זה" הערה"בעמודה   ** 
  ".מבוא"הערה לדוגמה מופיעה בסעיף . נותן על סעיף זה נמוך מהניקוד המכסימלי האפשרי
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  ישי - ר חנה בר"ד -"התקציב ככלי ניהולי"עבודה בקורס   –ון מחוון לציינ

  
 קריטריון 100-90 90-80 80-70  70-60

תכנון ותקצוב בית 
ספר או פעילות 

חינוכית והתאמתה 
לביצוע תוך שימוש 

נרחב במושגים וכלים 
 .של הניהול העסקי

  כמו קודם וכן 
שימוש בתוכנת 

התייחסות , מחשב
או /למודל  התקצוב ו

סוג , ימחורהת
ניתוח עלויות , התקציב

וחישוב נקודת האיזון  
 במקרה הצורך

  כמו  קודם וכן
תקצוב אלטרנטיבה 

והתייחסות ביקורתית 
, למבנה וסוג התקציב

למודלים שנבחרו 
  .ולמבנה העלויות

  כמו קודם וכן
התייחסות ביקורתית 

לתהליך התיקצוב כולו 
והעלאת הצעות 

  לשיפור

יכולת טכנית של 
  או תימחור /ו תיקצוב

 

  קריטריון 100-90 90-80 80-70  70-60
ניתוח התקציב לאור 

שלושת העקרונות של 
אפקטיביות , יעילות

 .ושיוויוניות

  כמו קודם וכן
הבאת דוגמאות 

נרחבות מהתקציב לכל 
 . עקרון

  כמו קודם וכן
התייחסות מורחבת 

וביקורתית לעקרונות 
נוספים של הניהול 
  .ס"העסקי או ניהול בי

  

  כמו קודם וכן
וכן התייחסות מורחבת 
וביקורתית להשלכות 

הניהול הפיננסי על 
ניהול בכלל והנעת 

 עובדים בפרט 

הבנת תהליך התקצוב 
או התימחור והקשר /ו

שבין מטרות בית 
 הספר והתקציב 

  קריטריון 100-90 90-80 80-70  70-60
התייחסות למקורות  
אקדמיים רבלנטיים 

כולל , ועכשויים
קורות  באנגלית מ

והקפדה על כללי 
 ציטוט ורישום

  כמו קודם וכן
וכן רשימת מקורות 

מורחבת הכוללת 
התייחסות לחומר 

 תיאורטי

  כמו קודם וכן
, התייחסות ביקורתית
שמירה על רצף לוגי 

ושמירה כל קישוריות 
הולמת בין חלקי 

  הסקירה

  כמו קודם וכן
התייחסות מורחבת   

למקורות  שלא הוצגו 
  .בקורס

  

 סקירת ספרות

  קריטריון 100-90 90-80 80-70  70-60
  ברמה בסיסית אין

 
 חשיבה ביקורתית  באופן מעמיק ועקבי   באופן נרחב  ופרטני

  קריטריון 100-90 90-80 80-70  70-60
יש הוכחות לחשיבה  יש בצורה כללית אין אין

יצירתית מעמיקה 
 ומקורית 

 חשיבה יצירתית

  קריטריון 100-90 90-80 80-70  70-60
יש הקפדה על כל 

כללי הכתיבה 
האקדמית כולל כללי 

 ציטוט

  כמו קודם וכן
עבודה מובנית היטב 

 הכוללת דיון ומסקנות 

  כמו קודם וכן
שמירה על רצף לוגי 

וקישוריות הולמת בין 
  כל חלקי העבודה 

  כמו קודם וכן
כתיבה המשלבת 

חשיבה ביקורתית 
  מעמיקה 

  

 כתיבה אקדמית

קריטריון נוסף         
להערכה לשיקול דעתו 

 של המרצה
  

  ____________________________________________________: הערות
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Midterm Papers - Rubric Criteria     

Academic Writing   -   Online  
          (Dr. Rosenfeld)    Due Feb. 22, 2009  

 
Part Quality Evaluation & Comments

Title page 
10 points 

 
 

*Logical?
*Appropriate?
*On title page?

 

Map/outline with 
source numbers 

from bibliography 
30 points 

 

*Logical?
*Enough details?
*Several sources listed for 
   each sub-idea?

 

Introduction 
30 points 

*Clear rationale of the  
   importance of your topic?
*Clear research question 
   or focus of your thesis? 
*Correct English usage?
*Correct paragraph structure?

 

Bibliography 
20 points 

 

*APA style?
*Alphabetized by author's 
    last name?
*Minimum of 10?
*Appropriate, academic 
    sources?

 

Process: 
Rough Drafts during 

the semester  
10 points 

*Investment of time?
*Submitted Drafts?
*Weekly Updates to Melodie? 

 

English Usage Up to 20% will be deducted for 
English errors.

 

 
 

         Grade _____________________________________________________ 
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The New English Curriculum: Principles, Standards, and Assessment – Dr. Trudy  

Evaluation of First Semester Project  Name of student      

The final evaluation of this project will be based on both a holistic assessment and a rubric consisting 

of a number of questions.  Following a review of the unit by one or two students in the class, each 

question will be graded  on a scale of 1 to 10 by the student himself,  and by the instructor.  An average 

of the two grades will be made, which, in turn will be averaged with the original holistic assessment.    

Comments and explanations may be made on the back of this sheet according to the numbers of the 

questions.  

The Rubric 

Question Student 

Assessment 

Instructor 

Assessment 

Average 

1. How well is the project organized?    

2. Is there a clear theme?  Is the theme 

appropriate? 

   

3. Are the overall educational goals 

clearly stated?  Is there a relationship 

between the educational goals and the 

standards of the National Curriculum? 

   

4. Is the unit based only on a single 

textbook or are other activities 

suggested as well? 

   

5. Are the assessment instruments 

appropriate? 

   

6. Is there any attention paid to meta-

cognitive thinking? 

   

7. How well does the unit relate the 

standards, benchmarks, and skills to 

the activities and materials included? 

   

8. Are adequate provisions made for 

the different abilities and learning 

styles of the students? 

   

9.Is adequate thought given to 

difficulties which may be 

encountered? 

   

10. Is the use of English correct?    

Total number of points     

Holistic evaluation by the instructor    

Final grade    

 
  

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל

 מעוצב:שמאל



 10

  
  
  
  

מחוונים לבדיקת מבחנים
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  במבחן מיפוי תשובה לשאלה פתוחה 

  " הערכה ומדידה במערכות חינוך"בקורס  המבחן המסכםמשמש לבדיקת 

  ר שלומית אבדור"ד

*************  

בניית המחוון והשימוש בו בעת בדיקת המבחן מבוסס על מיפוי תשובה של כל סטודנט לשאלה . א

  :באופן הבא, הנבדקת

שמצופה  ")רשימת ליבה("דגשים /רעיונות/רשימה של נושאיםני מכינה לכל שאלה א .1

  .טובה  לשאלה/שהסטודנט יכלול בתשובה ראויה

ובתנאי שזו  , נלמד בקורסלבהתייחס ויצירתית חשיבה עצמאית אמור לעודד גם המבחן , בנוסף .2

ה שהסטודנט מצופ –" ליבההרשימת "לצד , לכן. באופן הגיוני ומנומקתהייה רלוונטית לתשובה 

אבל  –או מביעים רעיון שאני חשבתי עליו (דגשים רלוונטים לתשובה /נושאים/רעיונותיציג גם ל

 .התשובה וראוי להתייחס אליהם בשיקול על רמת ואיכות, )מנוסחים בהקשר קצת שונה

הכוללת את (אני עוברת על הרשימה כולה  – הסטודנטים כלשל  ותתשובהלאחר מיפוי  .3

וקובעת את אותם  –) ואת הרכיבים שאספתי ממיפוי תשובות הסטודנטים "רשימת הליבה"

.  הניקוד שתקבל את מלארכיבים אשר לדעתי ראויים לשמש דוגמא לתשובה ברמה גבוהה 

ביחס לסך כל הנקודות שניתן לקבל ( קובע את הניקוד לכל אחד מהם –מספר הרכיבים 

 –" ליבההרשימת "מ רכיבים מסוימים סטודנט יכול היה שלא להדגישייתכן ש, כך). בשאלה

 .ויקנו לו ניקוד נוסףאולם הוא הציג רכיבים בתשובה שהם רלוונטיים 

 .במיפויהציון הסופי על השאלה הוא סך כל הנקודות שהסטודנט השיג  .4

  :יתרונות השיטה. ב

 שהוא מצפה לקרא בתשובה דגשים/רעיונות/נושאים תבנית של  למרצהיש  .1

") רלוונטית("היא מאפשרת גיוון ויצירתיות . נוספים  של התשובהיש התחשבות ברכיבים  .2

 .בתשובות וקבלת ניקוד על רכיבים אלה

כך שניתן להראות לכל סטודנט מהם הרכיבים עליהם  –מאפשרת מיפוי מדויק של התשובה  .3

 .מבוססת הערכת התשובה

ללית אלא על הוא אינו מבוסס על התרשמות כ: פחות מוטה –תהליך בדיקת השאלה הפתוחה  .4

 .אשר נבחרו כרכיבים ראויים לתשובה ראויה, רכיבי תשובה ממופים

  

  .השקעת זמן רבה מאוד בבדיקת המבחן :חסרונות. ג
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  ד"מחוון להערכת תשובה בבחינת הבגרות בספרות ממ

  ר ספרות"מפמ –מתוך אתר משרד החינוך 
  

  

קריטריונים להערכת 

  תשובה

  

0-40  

  

  

40-80  

  

80-100  

  

הבנת החומר הנלמד 

ושימוש במיומנויות 

  )90%( ספרותיות

אין קשר בין השאלה 

התלמיד לא .לתשובה

ענה על כל חלקי  

  השאלה

   

התלמיד לא בסס את 

טעה לגבי .   טענותיו

תוכן היצירה או ענה 

בלי להתבסס על 

  .היצירה

  

  

התלמיד  ציין אמצעי 

עיצוב אך לא קשר 

בהתאם למה (ליצירה 

  )שנדרש

שר מספיק ברור אין ק

  . בין שאלה לתשובה

התלמיד ענה על חלק 

  .ממרכיבי השאלה

  

התלמיד בסס את 

טענותיו בצורה 

הכיר את .  חלקית

תוכן היצירה בצורה 

ולא נתן , חלקית

  .מספיק דוגמאות

  

התלמיד ציין את 

אמצעי העיצוב 

והדגים אותם אך לא 

ידע להסביר את 

. הקשר ליצירה

  )בהתאם למה שנדרש(

ברור בין  יש קשר

  .שאלה לתשובה

התלמיד ענה על כל 

  .מרכיבי השאלה

  

התלמיד בסס את 

. דבריו על היצירה

שלט היטב בתכנים 

ונתן דוגמאות 

מתאימות להוכחת 

  .טענתו

  

התלמיד ציין את 

אמצעי העיצוב ותאר 

. את תרומתם ליצירה

. קשר בין צורה לתוכן

  )בהתאם למה שנדרש(

  

  )5%( מבנה התשובה 

ה תשובה התלמיד ענ

  .  אסוציאטיבית

התשובה מכילה 

פרטים שאינם 

  .קשורים לשאלה

התלמיד ענה תשובה 

בעלת מבנה הגיוני 

  בחלקה

התלמיד בנה טיעון 

התלמיד ענה . היטב

תשובה בעלת מבנה 

קיימים . רציף והגיוני

ויש , פתיחה וסיום

שימוש תקין בלכידות 

  וקישוריות

  

  )5%(תקינות השפה 

לתלמיד יש אוצר 

מבנה , ים דלמיל

שפה , תחבירי לקוי

  .דלה

לתלמיד יש אוצר 

מבנה , מילים בינוני

רמת , תחבירי סביר

דקדוק , שפה מעורבת

  .מינימלי

לתלמיד יש אוצר 

מבנה , מילים רחב

רמת . תחבירי מדוייק

הקפדה , שפה גבוהה

  .על כללי הדקדוק
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מחוונים להערכת הישגים בהכשרה מעשית  מעוצב:ממורכז
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  ---------------------: סטודנטית 

   ברזנר מזור מוניקה' דר: מדריכה 

            2007' סמסטר  א -   קריטריונים להערכה בעבודה המעשית

  )דוגמא למחוון הכולל הערכה של המדריכה(

         ======    ציון סופי  

עמידה בלוח ; עמידה במשימות;  מחויבות לתפקיד; אמינות ; אחריות ; יוזמה אישית :  גישה לתפקיד ההוראה

          זמנים

  5. 6 שקלול             8 %    70 הערכה   
עליך לכוון . תוך הקפדה על ההדדיות, להיות אקטיבית יותר ולדאוג להשתלבות כוללת בכיתה, יש למצוא הזדמנויות ליזום בכיתה

יש לטפח את המחויבות לתפקיד מבחינת  הגברת . נתמלבד הדגשת הפעילויות שתכנ, את מאמצייך להתנהלות ליום עבודה שלם

  ). יש מגוון שיטות שסקרנו(כדאי לייעל את העמידה בזמנים . האחריות למתרחש בכיתה

, עידוד תקשורת בינאישית; השמת גבולות ; אסרטיביות ; זיהוי בעיות ופתרונן ;  סמכותיות  : הנהגת כיתה

    טיפוח אוטונומיה ואחריות, הבניית הרגלים

   5.6       שקלול      7 %    80   הערכה   
כלומר , מתוך כבוד לילדים, כדאי לעמוד יותר על השמת גבולות ועל עקביות. התרשמתי כי הנך סמכותית ויודעת לזהות קשיים

את שם  –זכרי ". מפריעים לך באופן אישי"מבלי לראות חלק מהילדים כ, )פ הטכניקות שהוצעו לך"ע(לשאוף להיות אסרטיבית 

  .עלייך לחשוב על דרכים לטיפוח העצמאות שלהם. כדאי לטפח את התקשורת בין הילדים ולא להיות במרכז. למענם ולא להיפך

שליטה במושגים ; למידה עצמית רחבה ומעמיקה :  ד פדגוגיים"תכנון הפעילות וארגונה  וכן  הפעלת שק

המתאימים , יכולת בחירת רעיונות;  מגוונים ויעיליםחומרי למידה ואמצעי הוראה ; תכנון זמן ; וברעיונות 

ארגון ;  או לידע מעשי\קישור לעקרונות תיאורטיים ו; מרכיבי הפעילות   כלהנמקת בחירת ; להוראה  

  פונקציונאלי ואסתטי    

   5.5    שקלול       7 %   78   הערכה   

יש לשפר . המשיכי להפעיל את יצירתיותך. ועונים על הדרישות מגוונים, כ מוצלחים"בד –האמצעים . תכנון הזמן טעון שיפור

המתאימים לגיל הילדים ולרמת , חשוב לגבש רעיונות, את שליטתך במושגים וברעיונות, ולהרחיב את הלמידה העצמית ובהתאמה

לחשוב על , ת ובנוסףבפירוט את מכלול בחירותייך לגבי הפעילו) גם כשאינני צופה בך(כדאי לנמק בכל פעם ופעם , התפתחותם

  .דרכים ליישם מגוון סוגי תיאוריות בתכנון

   ביחס לכל אחד ממרכיבי הפעילות :  צפיית קשיים ותכנון פתרונות

   5.4    שקלול       7 %      77  הערכה   
צורך להקפיד על יש , בסיוע הכלים שרכשת, בדקי את תפקודך באופן עצמאי. ההתייחסות לנקודה זו יעילה -על פי מה שראיתי 

". אינם עומדים בציפיותייך"בעיקר כשהילדים , טיוב המישור העקרוני של היערכות מתאימה לתחום תגובות הילדים ולהתנהגותם

  . מיהו הלקוח ומיהו נותן השרות –חשבי 

התאמת השפה ; הגייה ברורה ותקנית ; משלב שפתי מותאם ; שפה תקנית ועשירה :  פ ובכתב"הבעה בע

      ם ולנסיבותלנמעני

   5.3     שקלול      6 %       88 הערכה    
עם . מתקנת את עצמך, מקשיבה לשפה תקנית, קוראת –את לומדת מטעויותייך ומפיקה לקחים . ניכר מאמץ במישור ההבעה

  . הכתובה על המאמץ להיעשות בעיקר בתחום השפה. בשל היותך מודל לילדים, כדאי לשאוף לטיפוח נוסף בתחום זה,  זאת
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הקשבה ; מתן תשומת לב לכל ילד על צרכיו הייחודיים :  תקשורת מילולית ולא מילולית עם פרט ועם קבוצה

    יחסים עם עמיתים+  פעילה לילדים 

   5.4       שקלול     6 %     90  הערכה   
ים בלתי מילוליים מתוך התנהגות אם כי יש להשתדל יותר לקרוא מסר, התקשורת עם הילדים הינה אחת מנקודות החוזק שלך

. הקפידי על כך במיוחד בשעה שמשעמם להם או קשה להם לדחות סיפוקים בעת ההימצאות בכיתה ובזמן ההוראה שלך. הילדים

מכובדת ובעלת , בקרב העמיתות את מקובלת. מדוע ולשם מה, אלא להבין לליבם ולבחון מה הם משדרים, נסי לא להאשימם

  . דלי לשפר את יחסייך עם הסייעת ולבדוק את מהות חילוקי הדעות הקלים ביניכןהשת. יכולת השפעה

; אמפתיה ; הכוונה ; הכלה ; קבלה ; מתן תחושת יכולת ; היענות מותאמת לצרכים :  רגישות לצורכי הילדים

   הבנת תגובות הילדים ויכולת ניתוחן          ; תמיכה 

   6     שקלול     7 %   85הערכה    
יש לשפר את ההתייחסות לטיפוח , יחד עם זאת. ת רגישה לילדים וחשה מחויבות לזהות את שלבי התפתחותם ולהיענות לצורכיהםא

זאת בעיקר ביחס למתקשים , לשים לב לשונות ולראותה כמצפן, )רגשי בעיקר-את מקפידה על מישור חברתי(צרכים קוגניטיביים 

   ).מחנךזכרי את מחויבות ה(מבחינה קוגניטיבית 

; זימון יוזמה ילדית ; פ הנסיבות"עיסוק בעיקר ובמהותי ע; הדרגתית ועקבית, הצגת נושא ברורה:  טיב ההוראה

היענות לצרכים ; גמישות ; שימוש יעיל באמצעים ; ) רמות ותחומים(הוראה מותאמת ; יצירת עניין וחווייתיות 

  ולנסיבות בלתי צפויים   

    4      שקלול      5 %      80הערכה    
עבודה עם ילדים אינה פועלת על פי מתכון וכמעט בלתי אפשרי . כי בהוראה לא אחת הדברים מפתיעים, יש לשפר את הגמישות

  . יש לשדרג את היענותך לבלתי צפוי. להוציא בה לפועל את שתכננת באופן מדויק

עלייך , עם זאת! יישר כוח . רבה –מודעותך לתחום האמנותי . תבין השאר בשל היותך יצירתי, פעילויותייך חווייתיות: נקודת חוזק 

יש לזמן יותר . אלא לבצע תכנון מדוקדק בתחומים אלה, לא להסתמך רק על ספונטניות; להשתדל להתמקד בתחומים נוספים 

חשוב ). מותאמות כולל מתן משימות(יוזמה וביטוי של הילדים ולהתאים את רמת ההוראה לכלל ילדי הקבוצה ולכל ילד בנפרד 

  .שאת פוגשת בהן  בדרכך, לנצל ללמידה את מגוון ההזדמנויות

יכולת להשתמש ; מודעות לנקודות החוזק ולנקודות התורפה האישיות; פתיחות בקבלת הערכה  : רפלקטיביות

טיפוח כושר לביצוע ; שינוי התנהגות הוראתית בעקבות המשוב ; למצבים חדשים , המופק מהמשוב, בידע

  לקציה     רפ

   7.2    שקלול     8 %      90הערכה   
יש בך . אין זה קל ואני מעריכה זאת. שלא לצורך" מתגוננת"התרשמתי כי את בהחלט פתוחה ללמוד ולהחכים ממשובים ואינך 

יישמת נראה כי אינך מ, אולם. ולא רק אחר המעשה, מודעות ליכולותייך ומסוגלות לנתח את המתרחש בעת המעשה החינוכי

  . כאן דרושה עבודה אינטנסיבית יותר. באופן מיטבי את הנלמד במשובים

   20   שקלול     30  %הערכה          67    :     ייומן פדגוג

   8.6  שקלול      10  %הערכה            86     :  .)ר.מ.ע.ש+ במהלך הסמסטר (עבודות  2

   5.6   שקלול      8 %הערכה           70    :         התקדמות
כצעד ראשון . הרפלקציה העצמית וההתבוננות במאמנת ובעמיתות, מוצע לך להגביר את מידת ההשקעה בנדון על סמך המשובים

להערכה זו וכן תוכנית מוצעת להתמודדות ) באורך של כחצי עמוד עד שני עמודים(אבקש לקבל עד ראשית הסמסטר הבא תגובה 

  . ת שיפור וחיזוק נקודות העוצמה שלךהטעונו, שלך עם הנקודות
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 'ח סמסטר א"תשס –שבוע עבודה מעשית 
  'שנה ג ובתי ספר יסודי –גיל הרך  - המסלול לחינוך מיוחד

  ניצה שחרמדריכה פדגוגית 

  

עליכן . ספר מאמנים -תתקיים עבודה מעשית מרוכזת בגנים ובבתי 18.1.08 - ל 13.1.08בשבוע שבין 

עליכן . שעורים 5וללמד , גננת/חוץ מהיום החופשי של המחנכת, יום ס ובגן בכל"לשהות בביה

  .גננת  המאמנת/הגן ביחידת הוראה שנושאה יתואם עם המורה/להפעיל את כל הכיתה

  

  :יישום העקרונות התיאורטיים שנלמדו במהלך הסמסטר  :מטרות ההתנסות

מבחינה  גם –התמודדות עם יחידת הוראה בעלת היקף מצומצם כהכנה לפרויקט  )1

במידה והוראת היחידה וכתיבת העבודה יהיו . (ביצועית וגם מבחינת הכתיבה האקדמית

 ). יוכלו להיחשב לחלק ראשון של הפרויקט –ראויים ואיכותיים 

 - הבמאי והחוקר , המיילד, המסרן(י מודלים שונים של הוראה "הפעלת הכיתה עפ )2

  ).הקונסטרוקטיביסט

י "מנויות הוראה ושימוש בעקרונות דידאקטיים עפהתנסות מעשית באסטרטגיות ומיו )3

  : השיטות השונות

י רמות יכולת שונות של "תכנון פעילויות למידה מגוונות ודיפרנציאליות עפ -

  הילדים

  שימוש בעקרונות שונים של הוראה שיתופית  -

  מדורג וגמיש של יחידת הוראה, תכנון הגיוני  -

 עשיר להוראת מושגיםשימוש באסטרטגיות שונות וברפרטואר ייצוגי  -

 שימוש בשאילת שאלות  -

 

  למידה ברמת המורה –שלב התכנון  .א

  . וחלקו אותו לחמישה שיעורים  יסוד מארגן/  מושג/  נושאבחרו  .1

  . שישמש כבסיס לתכנון יחידת ההוראה)  pre-test( ערכו לתלמידים מבדק ראשוני   .2

 ).מבדק זה יכול להתבצע בשיעור הראשון(        

, )'זוגות וכד, הטרוגניות, הומוגניות' קב( קבלו החלטות לגבי ארגון הלומדים , מצאיםעל פי המ .3

  .ותכננו את יחידת ההוראה

מן המודלים שהתנסינו בהם בסמסטר זה  2תכננו פעילויות שבהן יבואו לידי ביטוי לפחות  .4

  ). ד לשימוש במודלים אלה"תוך מתן הנמקה ושק(

. כמו חומר תיאורטי על המושג או הנושא אותו בחרתןקראו וס, מקיפה למידה עצמיתערכו  .5

  .הציגו סיכום אינטגרטיבי של הלמידה העצמית שלכן במבוא לעבודה

המושג והסבירו מדוע חשוב ללמדו תוך התמקדות /הציגו את הרציונאל לבחירת הנושא  .6

לוו את כתיבתכן בהצגת שיקולי הדעת הדידקטיים שלכן . באוכלוסייה אותה אתן מלמדות

  . וציינו את המקורות הביבליוגרפים עליהם התבססתם
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האיכות ( הקבועה המושגיתוהגדירו את , לתכונות ולערכיםפרקו את המושג , אם בחרתן מושג .7

 . של המושג) המכרעת

בחרו את , בהסתמך על הידע הקודם של הלומדים ועל החומר התיאורטי שקראתם בנדון .8

  . של המושג אותו בחרתם ללמד מנטיבשדה הסאו הקרובים /המושגים המנוגדים ו

 .של המושג דוגמאות-מראש דוגמאות ואיהכינו  .9

ואת הרציונל  שיקולי הדעת הדידקטייםליחידות ההוראה וצרפו אליה את  פריסת נושאהכינו  .10

 . ואת דרכי ההתמודדות, את הקשיים הצפויים בהוראה, (reasoning)המנחה אתכם 

בתכנון " מוצגים ומושגים"שלבו ככל האפשר . ובלכמק, מערכי שיעור מתאימים 5הכינו  .11

 . הפעילות בשיעור

, השוואה(תכננו פעילויות המזמנות אפשרויות להפעלת תהליכי חשיבה גבוהים אצל הלומדים  .12

חיפוש משמעויות מילים (תוך יישום של עקרונות התיווך , )'הכללה וכד, מיון, אנלוגיה

  ). 'פי מסגרות קונספטואליות  וכד -ארגון על, סיכומי ביניים, ומושגים וקשרים סמנטיים

שימוש (חוקרת ומעניינת , תכננו סביבה לימודית עשירה המאפשרת הוראה פעלתנית .13

  ).'בריסטולים וכד, מצגות, כרטיסי הברקה, במשחקים

  

  שלב הביצוע .ב

  .למדו את הנושא, במהלך שבוע העבודה המעשית .1

ורשמו  (!)גלו גמישות , ם בשיעוריםולמהלכים בלתי צפויי" הפתעות"שימו לב ל.  2

  .השינויים יבואו לידי ביטוי בפריסת נושא סופית. תשובות בלתי צפויות של התלמידים

  

  שלב ההערכה .ג

  . כתבו רפלקציה לכל שיעור, בתום כל יום לימודים .1

ובמידת , כתבו כיצד טיפלתן בהן, ואת התשובות בלתי צפויות" ההפתעות"נתחו את  .2

  .יים לשיעורים הבאיםערכו שינו, הצורך

, על מידת השגת המטרות) post test  (ערכו בדיקה , בתום הוראת חמשת השיעורים .3

  .ודווחו על דרך הבדיקה ועל התוצאות

המתייחסת לכל שלבי , כתבו רפלקציה מסכמת של כל היחידה: הערכה מסכמת. 4

ת דרכי נסו לנתח א). כמקובל בכתיבה אקדמית(עם סימוכין תיאורטיים , העבודה

נתחו את . י מושגים תיאורטיים ומודלים שלמדתם במהלך הסמסטר"ההוראה שלכן עפ

מימדי         5וכתבו כיצד באו לידי ביטוי בעבודתכם " מוצגים ומושגים"אופן השימוש ב

הרפרטואר ציינו מהו ". המחשה והפשטה בהוראה"ההמחשה שמציין מינקוביץ במאמרו 

, דוגמאות -דוגמאות ואי, דיסונאנסים, אנלוגיות, המחשות(בו השתמשתן בעבודה  הייצוגי

בהן השתמשתן   לשאילת שאלותהתייחסו לאסטרטגיות ). 'השוואות וכד, טבלאות

  . ובעקרונות להוראת מושגים כפי שבאו לידי ביטוי בהוראה שלכן

  24.2.08: !!) לכל היאוחר( תאריך הגשת העבודה

  ניצה,   בהצלחה

  עמוד הבאהמחוון למתן הציון ב
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  )לשבוע עבודה מעשית( 'עבודת סוף סמסטר א

  :שלב התכנון. א     

   20% –למידה עצמית  -

דרכי , רציונאל , פריסות נושא והסבר לשינויים, דוגמאות-דוגמאות ואי, פירוק מושג(הכנה דידקטית  -

   20% -  קשיים צפויים ופתרונם, הוראה

  :שלב הביצוע. ב     

   40% –ואמצעי המחשה , רפלקציה לכל שיעור, מערכי שיעור 15 -

  :שלב ההערכה. ג     

   20% -   דיון ורפלקציה מסכמת, פוסט טסט -

  .הכתיבה האקדמית הינה הכרחית ומהווה מרכיב משמעותי בציון בשלב התכנון ובשלב ההערכה

  .תרגילים כהכנה לכתיבה האקדמית 2במהלך השנה ניתנו 

  .כולל חלק מהשיעורים או כולם, נכנסים לעבודת הפרויקטהחלקים הכתובים כהלכה , כאמור



 20

  

יוצר 
אינטגר

ציה 

הסטוד  
נט  

שולט 

לדוגמ  
  :א

לדוגמא
 דיוק: 

, מדעי
וריות מ

לדוגמא
, דגם: 

עבודת 
יכום

עבודת 
סדנאי
  ת

כיצד   
מדווחי
  ? ם

כיצד   
מכינים 
  ?מחוון

מהו   
  ?מחוון
הגדרת   

  התוצר
הגדרת     1

המימד
ים 

הגדרת     2
סטנדר

ט 

יוצר     3
אינטגר

ציה 

הסטוד  
נט  

שולט 

לדוגמ  
  :א

לדוגמא
דיוק : 

, מדעי
וריות מ

לדוגמא
, דגם: 

עבודת 
יכום

עבודת 
סדנאי
  ת

כיצד   
מדווחי
  ? ם

כיצד   
מכינים 
  ?מחוון

מהו   
  ?מחוון
הגדרת   

  התוצר
הגדרת     1

המימד
ים 

הגדרת     2
סטנדר

ט 

יוצר     3
אינטגר

ציה 

הסטוד  
נט  

שולט 

לדוגמ  
  :א

לדוגמא
דיוק : 

, מדעי
וריות מ

לדוגמא
, דגם: 

עבודת 
יכום

עבודת 
סדנאי
  ת

כיצד   
מדווחי
  ? ם

כיצד   
מכינים 
  ?מחוון

מהו   
  ?מחוון
הגדרת   

  התוצר
הגדרת     1

המימד
ים 

הגדרת     2
סטנדר

ט 

3    


