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 למידה מבוססת פרויקטיםשל הערכה על שינוי תפיסות  

 בתחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה

מדע,  -הליבה ( במקצועות PBLלמידה מבוססת פרויקטים )השיטה של הלימודים על פי עיצוב 

יש הערכה ל. וההערכה ותפקיד נגנוןמל שחדשה  ראייהדורש  (STEMטכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה )

רכיבים השונים של ה בין אחדוהיא מסייעת ל PBL-ה שיטתמרכזי בעיצוב הלמידה על פי תפקיד 

למורה ולתלמיד עצמו לקבל מידע  תת המוטיבציה ומאפשרדמת א, מקשהתלמידים מבצעים הפרויקט

 . בזמן אמת חשוב לגבי רמה ואופי הלמידה

 

הערכה מעצבת. למת וחלקת להערכה מסכנ Assessment for Learning)) למידהלשם ההערכה 

אינה עוסקת  זו ההערכה הערכה מעצבת.ב ,בראש ובראשונה ,על המורים להתמקד PBL-במסגרת ה

כי  ,יש להדגיש .תלמידיםהתהליכי הלמידה ורמת הערכת ת הלמידה אלא בותוצאבו בכימותרק 

רון חאבצע ביום התמבחן הסופי שמכ, אולם לא בהערכה מסכמתלהשתמש גם  אפשר PBL-הבמסגרת 

של הלמידה. ניתן לבצע הערכה מסכמת של חלקי הלמידה באמצעות מתן לתלמידים משימות קצרות 

של  להדגיש את האחריותיות האישית כדיקדות. מורים יכולים להשתמש במשימות כאלה ווממ

משימות של ההערכה המסכמת לא העל הלמידה או להביא לקידום של ידע התוכן. חשוב ש התלמיד

להתכונן אליהם. כמו כן, יש להציע משימות של הערכה מסכמת  ושהם יוכלו ידים בהפתעהיינתנו לתלמ

 .האיזון בין שתיהן, תוך שמירה על רק לאחר התחלת התהליך של הערכה מעצבת

 

יות המורה. היא חלהנ מההערכה מעצבת מתמקדת בעבודת התלמידים על ביצוע הפרויקט, בהתא

יותר על  חבהמעניקה תמונה רו םהלשים ליישם את הידע ייע לתלמידסמה ,מרכזי נתפסת ככלי

משימות ההערכה המעצבת מקדמות רפלקציה הערכה מסכמת.  מאשר ,של התלמידהלמידה  מיומנויות

מה שתורם  ,קוגניטיביות וגמישות בעיבוד הידע-סביב תהליך הלמידה ומפתחות מיומנויות מטה

-הערכה במסגרת הים הסטנדרטיים הדרושים. המבחנאת יכולת לעבור בהצלחה לולתהליך הלמידה 

PBL  להתאים את ההערכה המעצבת  ישלהתייחס גם לביצוע הקבוצתי וגם לביצוע האישי. צריכה

 בה מתרחשת הלמידה. שלפעילות הלמידה ולסביבה 

 

 תשיט זוהי. אותנטיתההערכה ההיא  PBL-ה שיטתחשובה במיוחד במסגרת הלמידה על פי ההערכה ה

משמעותית ל ותה, מה שהופך אשל הידע מתמקדת בתוצר של ידע וביישומו המעשיה ,בתהערכה מורכ

ים של צרכהלמידה ל תרלוונטית עבור הלומד. הערכה אותנטית משווה בין תוכן הלמידה ותוצאול

לשלב את ההערכה האותנטית בשלבים מתקדמים של ביצוע הפרויקט,  מומלץ התלמידים.

את המיומנויות  איסוף ידע תיאורטי לעבודה מעשית ומיישמיםהשלב של תלמידים עוברים משהכ

למשל, , הפרוצדורליות בהקשרים ממשיים. ניתן לבצע הערכה אותנטית באמצעות אמצעים טכנולוגיים

 צילום פעילות התלמידים. 

________________________________________________________________________ 
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ושיתלווה אליה משוב של התלמידים, כמה שיותר סמוך  תבצע בזמן אמתתהערכה אותנטית חשוב ש

מחייבת לשלב את ה ,PBL-ה שיטתהצלחת הלמידה בלמרכזיותה של ההערכה  התלמידים.לביצוע של 

על ההערכה להתייחס גם ללמידה הקבוצתית וגם . המדעיםי של לימודבכל שיעור  מנגנוני ההערכה

אמות ותה ,חשוב גם להשתמש במשימות הערכה אישיותלאחריות האישית של כל תלמיד בקבוצה. 

הערכה אותנטית להערכה רצוי לאזן בין למשימות שיוצבו בפני התלמידים במבחנים הלאומיים. לכן, 

ה הבטיח את גמישותלוזאת על מנת  את כל פרטי ההערכהמראש אין צורך לקבוע יש לציין ש מסכמת.

 בקרב הלומדים. הלמידה המסתמנים ילדפוסמה תאיולה

  

. תבחיני PBL-ליכי ההערכה במסגרת ההמתאינטגרלי חלק פיתוח של עמודות הכוללות תבחינים הוא 

תלמידים ך להן מהוות אבני דרלתלמידים לעבד ולארגן את המידע הכלול במשוב. העמודות מסייעים 

קריטריונים ברורים. שהן כוללים הערכת עמיתים או הערכה עצמית, כ, משימותשל הביצוע מהלך הב

של  ייחודייםאת הפרטים ה ,הקיימים משקפים את הסטנדרטיםהרכיבים  תוכוללעמודות התבחינים 

ע הערכת להצילמעשה כך, ניתן למידה. ההשגת יעדי  את מידת התקדמותם לקראתוהתלמידים פעילות 

במיומנויות הלמידה  התלמיד מגלה ידע ושליטהבה שמידה העל סמך . זאת, PBL-ה של ביצוע במסגרת

ות מארגנת את מודעות התלמידים אודות עמודההכרחיות לביצוע משימות הלמידה. הערכה באמצעות 

 נםהם איומה  לעשות להבין מה הם יודעיםברורים ומסייעת להם  מדדיםלמידה סביב התהליכי 

 וכיצד עליהם להמשיך בלמידה. ,יודעים

 

 -יש חשיבות מיוחדת להערכת עמיתים ולהערכה עצמית  PBL-ה שיטתבמסגרת הלמידה על פי 

 :תלמידים לענות על שאלות, כגוןהיש לבקש מרפלקציה ככלי להערכה בלהשתמש  כדירפלקציה. 

 מה הם היו רוצים לשנות בעיצוב העבודה על הפרויקט? -

 עליו עובדת הקבוצה?שתוצר הו משפרים את כיצד הם הי -

  כיצד אפשר לשנות את הביצוע האישי? -

 

בשלבים  דורשתבניית מנגנונים של הערכה עצמית והערכת עמיתים לעתים קרובות כי  ,יש לציין

ועל מנת אלה,  ינם מורגלים לשיטות הערכה, מאחר שהם אהתלמידים מפורטת של ההנחיהראשונים 

וגם אמיתי  ונהבלבנות משוב שיהיה  תלמידים. חשוב במיוחד לסייע לאפשרית על התנגדות התגברל

. על התלמידים להבין כי ציון נקודות חולשה ללא הצעות לשיפור אינו מקדם התפתחות וחיובי

לערב את התלמידים  ישלקדם תהליכים של הערכה עצמית והערכת עמיתים  כדי אינטלקטואלית.

  הערכה. לבפיתוח קריטריונים 

 

ית קוגניטיב-ם לפתח מודעות מטהיקריטריונים להערכה מסייעת לתלמידשל למידה וההבנה של יעדי 

 ומוטיבציה פנימית. 

 לדעת לענות על השאלות הבאות: PBL-הרגילים ללמידה במסגרת ה על התלמידים

 ?מספיק טוב נושאם למדתי את האכיצד אני יכול לומר  -

 ?על הצרכים שליהאם הלמידה עונה  -

 ם למדתי באופן שיאפשר לי להשתמש בתוכן ובמיומנויות שנלמדו בעתיד?הא -

 האם אוכל להעביר את התוכן ואת הידע למצבים חדשים? -

 לא יודע? ןהאם אני מבין מה אני עדיי -
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 ללמוד יותר?על מנת  האם יש לי בסיס להתקדם -

 

רכה יש לבחון את במהלך ההע להתייחס גם לתפקיד המורה. תהערכה מעצבת חייב כי ,חשוב להדגיש

התבצע להתפיסות המקצועיות של המורה ואת דרך יישומן בכיתה. ההערכה חייבת להיות מעצבת ו

פרויקט. מחקרים הלאפשר למורה להכניס שיפורים בהתנהלותו במהלך עבודה על  כדיבזמן אמת 

ות הערכה כמותית של יעילברק מסתכמים אינם ם הש יםמצביעים על היעילות של כלים תצפיתנ

 . מפורט של דרך פעילותורים מקום לתיאור הימותאלא  ,מורהה

תחומים לתייחס להצריכה  PBL-ה שיטת ההוראה לפי ל ביצוע המורים במהלךעהערכה מעצבת 

 הבאים:

 הלימודיתמסגרת ה -

 תיווך המורה -

 מעורבות התלמידים -

 הענקת משאבים -

 קיום מנגנוני הערכה מובנים -

 הלימודית בכיתהסביבה ה -

 


