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  . הלמידהעבורהערכה 

  

  הם אמורים לספק . הלמידהשלאבחונים והבחינות בארצות הברית מהווים הערכה המרבית 

על תוצאות . מה בדיוק יודעים תלמידים ברגע נתון וכיצד הם יודעים -מידע לגבי לנו 

י מורים פהמבחנים מתבססת מערכת של תמריצים ועונשים גם כלפי תלמידים עצמם וגם כל

 עבור ההערכה ,  לעומת זאת1.את כבר דיברנו קודםעל החסרונות של מערכת ז. ובתי ספר

 אלא לשפר את ,מיועדת לא לקבוע את עתיד התלמידיםה מערכת הערכה הינה, הלמידה

שיהיו משוב למורים כך , ייבנו באופן מתאיםכאשר מבחנים , וראההתהליכי הלמידה וה

  .  ועל הדרך להתקדמותהלשוהחוזק ועל נקודות החויצביעו ולתלמידים 

  

 נטען כי .עשה הבחנה בין שתי הגישות) EARLI(ארגון האירופאי למען מחקר בלמידה ה

.  הלמידהעבור הלמידה ולא בהערכה שלמערכת ההערכה הנוכחית מתמקדת בהערכה 

 בין  בהיקפם ומתעלמים מהשונימצומצמיםהאבחונים הסטנדרטיים של התלמידים 

תלמיד ולכן מקשים על פיתוח מיומנויות  הם מהווים גורם חיצוני עבור המורה וה.התלמידים

. ניתן לומר כי הם אינם עונים לצרכים של חברת ידע ומידע, בגדול. ההוראה של המורה

אך , ירתית בכל התחומיםחברה מודרנית זקוקה למיומנויות של פיתרון בעיות וחשיבה יצ

  .  אינן מקבלות ביטוי במערכות ההערכה והאבחוניםדרישות אלו

  

 מסכמת ומכוונת את ,הערכה זו. הווה הערכה של הלמידהת האבחונים הקיימת מגיש, ובכן

 היא סטנדרטית ואינה תלויה בהקשר ,)לימודים לקראת המבחנים(ה מבחוץ ההורא

מטרתה העיקרית היא  -כלומר ,  הלמידה היא מעצבתעבורת ההערכה לעומת זא. הספציפי

 היא בנויה בתוך .תהליך הפדגוגיאיתור הצרכים הספציפיים של התלמיד לשם עיצוב ה

                                                 

*  University of Texas ay San Antonio 

**  Arizona State University 

  .בגיליון הנוכחי של פדגוגיה ומתודולוגיה" ויכוח סביב מבחנים קובעים" ראה מאמר  1



ות הערכה כבסיס למער הלמידה עשוי להוות עבורהרעיון של הערכה . הקונטקסט וגמישה

  .אינטגרטיביות

  

בדיקת רמת את  שמה לה למטרה ,ההערכה המסכמת שמתקבלת באמצעות הבחינות

ומייעדת  ולכן היא סטטית ך התהליך הלימודי היא אינה מכוונת להמש, של התלמידההישגים

מבנה , במהותה דינאמיתההערכה המעצבת היא  ,בניגוד לה. לתלמיד תפקיד פסיבי

       .מאפשרת תהליך הוראה גם בתוך ביצוע המטלותאינטראקציה בין תלמיד למורה ו

 חשובה במיוחד לתלמידים חלשים משום שהיא מראה מה צריך ,המעצבתההערכה  תגיש

 אינה סותרת, זוחשוב להדגיש כי שיטת . עתידיתלשנות ובמה להתמקד במהלך הלמידה ה

שיאפשר אופטימאלי המצב ה. את ההערכה המסכמת שלא תהיה כרוכה במבחנים קובעים

 יהיה ,את האפקטים השליליים של השיטה הקיימתימנע ככל האפשר שקיפות ואחריות ו

  . שאינה קובעתהערכה מסכמתבין  בין הערכה מעצבת דינאמית להמשלבהקמת  מערך 

  

  

  . על ידי מפקחבדיקת בתי ספר

  

 קיימת מערכת של ,שבדיה ומספר ארצות אחרות, גרמניה, הולנד, בריטניה, באוסטרליה

בתהליך  מתמקדת ות זומערכת אחריותי. בדיקת בתי ספר ומשוב אודות הביצוע שלהם

ת הספר מפקחים בודקים את תהליכי ההוראה בבי. הלמידה הבית ספרי ולא בתוצאותיו

כלכלי ותרבותי של האוכלוסייה אותו ,  רקע חברתי- כוללשב בהקשר בו הוא פועל הבהתח

 לתנאים החברתיים לא כצידוק של ביצוע ת מתייחס חשוב לציין כי גישה זו. הוא משרת

.  אלא כגורם אותו יש לקחת בחשבון בתהליך הלמידה על מנת לשפר את התוצאות,ירוד

  . כפי שהיא פועלת באוסטרליה,  תפעל באופן עצמאישכזוחשוב שמערכת 

  

כגון שינוי אפשרי , פקח יש מגרעות משלהמ של בדיקת בתי ספר על ידי השיטל, כמובן

ה  אינשיטה זו. כפי שקורה בכל המערכות התלויות בשיקול דעת, בקריטריונים של הערכה

 אך שילוב בינה לבין המכלול של ההערכה המעצבת ,יכולה לתפקד כגורם הערכה יחידי

 תהווה שלב נוסף בהגברת הארחיותיות ושיפור מוסדות ,וההערכה המסכמת שאינה קובעת

  .החינוך

  

  

  

  

  



  .בחינות סוף השנה

  

 היא בניית מערכת הערכה אינה ,אלטרנטיבה אחרת לשיטת ההערכה של מבחנים קובעים

ברמת המחוזית או , למשל(קובעת שתערב את המורים ברמה המקומית ותאפשר להם 

מעוצבות על ידי מורים ומומחים הבחינות סוף השנה .  לערוך בחינה בעצמם)האזורית

 מעניקות למורים אפשרות מצוינת של התפתחות מקצועית ,שנמצאים בתוך הקהילה

מיקוד בנושאים , ומאפשרות לקחת בחשבון את ההקשר הספציפי בו פועלת מערכת החינוך

  .ל הפעילות האקטיבית של התלמידים דגש ע,ותהליכים הרלוונטיים ביותר עבור התלמידים

  

מונחתים עליהם מגורמים ה הופכת את המורים ממבצעים פסיביים של אבחונים ,שיטה זו

 מיטיבה לא רק עם ,ושיטה ז. המעורבים בעיצוב הבחינהשחקנים אקטיביים  ל,חיצוניים

די נימית שלהם על יפהתלמידים אלא גם עם המורים בכך שהיא מגבירה את המוטיבציה ה

מדינות בארצות הברית יש לציין כי במספר . הפיכתם למקבלי החלטות בתחום הערכה

  למימושים העיקריהמכשולים.   צעדים ליישום מערכת מקומית של בחינות סוף שנהנעשים

 התאגידים הגדולים תמאפיין את השיח הפוליטי והשפעה היעדר האמון במורים -הינם 

  .מעוניינים למכור את שירותיהםה

  

  

  

  


