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מערכות האבחונים וההערכה במדינות האיחוד האירופי בדרך כלל מתאפיינות במספר 

  :ר כי הןמיתן לונבהתייחס לתלמידים . תכונות שליליות

  ; בהערכה של הלמידה ולא בהערכה בשביל הלמידהותמתמקד -

 ; בהיקפםותמצומצמ -

 ;קראת המבחן להיות למידה לכתהופהלמידה ,  גורם מכוון מבחוץתמהוו -

 ; התלמידיםן מהשוני ומההבדלים ביותמתעלמ -

 מהמערכות החינוך המודרניות  תורמות לכישלון ולנשירה של חלק מהתלמידיםהתכונות אל

הם לתרום את חלקם לחברה וו תלמידים אלמונעים מניתן לומר כי בטווח הרחוק . באירופה

ה על הראייה שכל התלמידים  שיטת ההערכה המודרנית בנוי.מודרים לשוליים של החברה

הצורה האחידה והיעדר הגמישות של המבחנים מזיקים במיוחד לשתי . זהים במהותם

  . לקבוצות החלשות ולמוכשרים במיוחדיםהשייכאלו : קבוצות תלמידים

  

  :הן. יש להצביע על כך שמערכות ההערכה המודרניות מקשות על המורים, כמו כן

 וגורמות , הוראה בשביל הלמידהן במקוםמאלצות מורים ללמד לקראת המבח -

מבחן במקום למידיהם את המיומנויות הדרושות לעבור את הלפתח בקרב ת למורים

  ;מיומנויות של למידה

 לפתח צורות הערכה אינטגרטיבית של הלמידה כחלק מונעות ממורים -

  ;הקוריקולוםמ

 ;גוזלות הרבה זמן מלימודי הקוריקולום -

עית של המורה וצקאינם מאפשרות התקדמות מו" מיטת פרוקרוסטס"מהוות  -

 . מיומנויות הוראה מגוונותופיתוח

  

 הערכה כללית על רמת ,נוידהי(מערכות ההערכה הקיימות מהוות דוגמא להערכה מסכמת 

 הערכה שמתבצעת ,ינוידה (ולא הערכה מעצבת) הישגיו של התלמיד בסיום יחידת לימוד

 איתור הצרכים הספציפיים של התלמיד וכינון , ששמה לה למטרה,במהלך תהליך הלימוד

הן אינן נותנות אינדיקציה לגבי ההתקדמות העתידית . )התהליך הפדגוגי בהתאם לצרכיו



התלמידים הרי . הן אינן עונות על הדרישות של החברה המודרנית, כמו כן.  והמשך הדרך

ת של פיתרון בעיות שנכנסים לחברת הידע והמידע המודרנית אמורים לרכוש את המיומנויו

אך דווקא תכונות , תכונות אלה הן הדרושות ביותר בחברה המודרנית. וחשיבה יצירתית

התעלמות מצרכים אלה גם מביא . אלה אינן נבדקות כלל במסגרת שיטת ההערכה המקובלת

  .לנזק עצום לחברה וגם מסמלת את הכישלון של המדינה באינטגרציה של כל אזרחיה

  

שיטת ההערכה בחברה המודרנית אמורה להיות לא . ך בשינוי שיטת ההערכהקיים צור, ובכן

  :ההערכה של הלמידה היא. הערכה של הלמידה אלא הערכה בשביל הלמידה

  ;מסכמת -

 ;חד ממדית -

 ;מהווה גורם חיצוני לקוריקולום שמכוון את הלמידה -

 ;אינה תלויה בהקשר -

 ;לא אוטנטית ולא עונה לצרכי החברה המודרנית -

 ;קבועה -

  :לעומת זאת ההערכה בשביל הלמידה היא

  ;מעצבת -

 ;ממדית- רב -

 ; הקוריקולוםךבנויה בתו -

 ;תלויה בהקשר -

משקפת את מצבי החיים וכוללת מיומנויות של פיתרון בעיות . א.ז(אוטנטית  -

 ;)וחשיבה יצירתית

  ;גמישה -

  

 מהערכה של הלמידה להערכה :השינוי ברמת הפרדיגמה הבסיסית של ההערכהדרוש , ובכן

 כוללת בתוכה אלמנטים של הגישה )IAS(מערכת הערכה אינטגרטיבית . בשביל הלמידה

. אך היא נשענת  על העיקרון של הערכה בשביל הלמידה, הישנה של ההערכה של הלמידה

עם הלמידה יומית של קוריקולום - לאחד את הלמידה היום מערכת זאת תאפשר למורים

מות תלמידיהם באמצעות הערכה מועיל על התקדלקבל משוב לקראת המבחן ו

  . אינטגרטיבית

  

היא . ניתן להצביע על היתרונות בשימוש במערכת הערכה אינטגרטיבית עבור התלמידים

 שתכוון אותם – גם עצמאית וגם בעזרת המורה –תאפשר לתלמידים בדיקה והערכה עצמית 

יותר כמכלול הערכה אינטגרטיבית תיתפש פחות כבחינה ו. באשר לדרכי התקדמות בהמשך

 את האלמנטים השליליים הכרוכים במבחן קובע חיצוני ותסייע להגברת תתפחיוכך , מטלות



 פיתוח מערכת ההערכה האינטגרטיבית יביא להעצמת התלמיד ותקדם .המוטיבציה ללמידה

  .היא תסייע לפיתוח מיומנויות של פיתרון הבעיות; את האוטונומיה שלו

  

אינן חדשות לגמרי אלא נמצאות בשלבי הפיתוח ) IAS(ת מערכות ההערכה האינטגרטיביו

  :ערכות מהסוג הזהצביע על המאפיינים העיקריים של הניתן לה. במספר תחומים

  ;ממדית-גישה רב -

- IASהערכה בשביל הלמידה והערכה של הלמידה:  משרתת יעד כפול;  

- IASעונה לצרכים של תלמידים ומרים ; 

- IASגנונים של בקרת האיכות כוללת כחלק אינטגראלי ממנה מנ; 

- IAS בנויה על סמך הממצאים המחקריים וגמישה דייה כדי להתאים לצרכי 

 ;התלמידים והמורים בהקשר הספציפי

- IASפטואלית של החומר ס מקדמת גישה עמוקה ללימודים ומקדמת הבנה קונ

 ;היא עונה לדרישות חברת הידע המודרנית, לכן; הנלמד

- IASסביבה , כגון(משפיעים על תוצאות הלמידה הם  לוקחת בחשבון את הגורמי

 ;)תרבותית של התלמיד-חברתית

 

  :העקרונות של יישום מערכת ההערכה האינטגרטיבית הם

  ;תלמידים משתתפים בתהליך ההערכה באופן פעיל -

 ;ערכה תלויה בהקשר וגמישההה -

- IASבידע " חורים" מתמקדת במה שתלמידים יודעים וכיצד הם יודעים זאת ולא ב

 ;ביצועו

 ;הערכה מתמקדת לא רק בתוצאות הלמידה אלא גם בתהליכי הלמידהה -

 ;קריטריונים של הערכה ברורים לתלמידים ומורים -

 שמכוון את תהליך ,מערכת ההערכה כוללת משוב תמידי למורים ותלמידים -

 ;ההוראה והלמידה

,  היא ליידע תלמידים ומורים באשר להתקדמות בלימודיםIASמטרה עיקרית של  -

  ;זאת אומרת היא מאפשרת תכנון של מסלול לימודים ברמות שונות

  

 מאחדת במכלול אחד את הגישה המסכמת והגישה IAS- לסיכום ניתן לומר כי שיטת ה

אזרחים של החברה ה היא חיונית למען חינוך , עונה לצרכים של תלמידים ומורים,המעצבת

  . המודרנית


