
  

  סטנדרטי� בחינו�

  ורד עמית

  

  מבוא

 על רקע רמת� הנמוכה של �80 ב בשנות ה" עלה לדיו� הציבורי בארה)סטנדרטי�(נושא התקני� 

ב תנועה שמטרתה הייתה "קמה בארה "A NATION AT RISK" בעקבות המסמ�. תוצרי התלמידי�

ריטריוני� של תפקיד התקני� היה להוות ק. להביא לשיפור בהישגי� באמצעות הצבת תקני�

וכ� לסייע למורי� ולתלמידי� לדעת מראש מה , בקרת איכות כפי שמקובל לגבי תוצרי� בתעשייה

  . ובאילו דרישות עליה� לעמוד, מצופה מה�

סטנדרטי� המבהירי� (תקני� של תוכ� : האקדמיה הלאומית הגדירה שלושה סוגי� של תקני�

סטנדרטי� (תקני� של ביצוע , )למודמה המורי� אמורי� ללמד ומה אמורי� התלמידי� ל

ותקני� ) מיומנויות הנדרשות בכל רמת לימוד, המגדירי� את מידת הבקיאות וההישגי� המצופי�

סטנדרטי� המגדירי� את זמינות� של המשאבי� העומדי� לרשות (של הזדמנויות ללמידה 

ר מבחי� בי� מיו� אח). התלמידי� ומאפשרי� לה� עמידה נאותה בסטנדרטי התוכ� והביצוע

  . סטנדרטי� של תהליכי� וסטנדרטי� של תוצרי�, סטנדרטי� של יעדי�

 הצטרפו כלכלני� רבי� לקריאה להגדיר סטנדרטי� בחינו� על מנת לשפר את �90בשנות ה

לא נית� לבדוק את יעילות� של מערכות חינו� ואת , ה� סברו כי ללא סטנדרטי�. ההישגי�

תפיסה פשטנית זו זכתה לביקורת לא . י� התפוקות הנמדדותהקשרי� בי� ההשקעות בחינו� לב

�  .מעטה מצד חוקרי חינו

. התשובה היא שלילית? הא� קיי� קשר בי� קיומ� של סטנדרטי� לרמת ההישגי� הלימודיי� 

�ג� : בי� המדינות המובילות יש כאלה שיש בה� סטנדרטי� ואחרות שאי� בה� סטנדרטי� ולהיפ

יש כאלה שיש בה� סטנדרטי� ואחרות שאי� בה� , גי� בה� נמוכהבי� המדינות שרמת ההיש

  . סטנדרטי�

שאלות רבות עלו והופיעו סביב סוגיית הסטנדרטי� במערכות חינו� במדינות שונות וסביב 

הא� יכולה מערכת חינו� רחבה : אחת השאלות המרכזיות היא. הניסיונות לפעול על פיה�

�האמורה , מגוונת במוסדותיה וברמותיה, רכי� שוני�המשרתת קהלי� בעלי צ, ומקיפה כל כ

לקבע את עצמה בסטנדרטי� ולייצר , להיות דינאמית ומותאמת לרוח הלומדי� ולרוח התקופה

  ? תקני� אחידי� ללקוחותיה 

  

על הבעייתיות שהיא , ביע על ההיבטי� השוני� שסוגיית הסטנדרטי� מעלהבמאמר זה אצ

  .ות שמציעי� חוקרי חינו� מובילי�מעוררת ולבסו& אציג מספר פתרונ

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ):2001, פרידמ� ופילוסו&( נקשרת למספר היבטי�סוגיית הסטנדרטי� 

  

  : חברתית�תפיסת העול� והפילוסופיה החינוכית  .1

הא� אלה אינ� עלולי� לפגוע בצרכי� השוני� של ? הא� ראוי לקבוע תקני� אחידי�

� למערכת החינו� תוביל למיו� בולט יותר הא� הכנסת סטנדרטי? הקהילות /התלמידי�

  . ?של תלמידי� ולסיווג ותיוג מהיר מדי לפי יכולות 

הא� נית� מבחינה מערכתית להתקי� סטנדרטי� אחידי�  –יכולות מערכתיות פדגוגיות   .2

?  התלמידי� כלהא� אכ� הסטנדרטי� עשויי� לסייע בקידו� ? במערכת כל כ� מגוונת 

ולא רק ,  שיפור בתהליכי ההוראה–בתהלי� תשיג את המבוקש הא� השקעת האנרגיה 

  ?בהערכה ומדידה 

מי מפסיד ומי מרוויח מתהלי� הכנסת סטנדרטי� למערכת  –זיהוי אינטרסי� ומיפויי�   .3

�תהליכי אוטונומיה במערכת החינו� , הא� קיי� ניגוד בי� סטנדרטי� אחידי�? החינו

יבט זה מוש� הדגש על המרכז והפריפריה של בה? ומעבר לניהול עצמי של בתי הספר 

  . חברתיי� הפועלי� בשוק–מערכת החינו� ועל מיפוי הכוחות הכלכליי� 

,  מציי� כי הסביבה החינוכית מונעת ברובה משיקולי� פוליטיי� וכלכליי�)2003(, בראו�(

בשילוב התקציב , וכי הגמולי� והסנקציות הבאי� בעקבות הערכה מסכמת סטנדרטית

הוא מוסי& עוד . מעצבי� את תכנית ההערכה והשפעתה על פעילויות הכיתה, קצה לההמו

כי הציפייה הגבוהה לשינוי מהותי בחינו� בעקבות  הכנסת סטנדרטי� היא מוגזמת 

ומציי� כי הבחינות הסטנדרטיות הינ� הכלי המועד& על אנשי הממשל והעסקי� היות 

ואה להשקעה הנדרשת לצור� שיפור וההשקעה הנדרשת בהפעלת� נמוכה יחסית בהשו

  . מעותיי� בתכנית הלימודי� ובהוראהבציוד הפיזי או עריכת שינויי� מש

  

מצייני� , לעומת המצדדי� בסטנדרטי�. מלווה בויכוח ציבורי נוקב, א� כ�, המעבר לסטנדרטי�

  :נקודות התורפה והסיכוני�המבקרי� את 

  

  )חברתית�חינוכית(ברמה הערכית 

, קרית היא כי מעצבי הסטנדרטי� באי� על פי רוב מהתרבות השלטתהביקורת העי •

הסטנדרטי� מעוצבי� על פי תרבות� . שממילא צברה בידיה את מרב המשאבי�

מנגנו� זה מעצי� את . חריגי� ומתקשי�, ואינ� מותאמי� למיעוטי� תרבותיי�

  . הגיאוגרפית והכלכלית, המרכז ומחליש עוד יותר את הפריפריה התרבותית

דווקא קביעת סטנדרטי� עלולה להגביר את אי השוויו� בי� תלמידי� הבאי� מרקע  •

לא יקדמו את עקרו� שוויו� סטנדרטי� ארציי� . אקונומי שונה�תרבותי וסוציו

סטנדרטי� ארציי� לא יעודדו תלמידי� מקבוצות , נהפו� הוא. ההזדמנויות

 .ביצועיה� נמוכי� ש–כלומר , אלא יסייעו להוכיח מה שכבר ידוע, מיעוטי�

 



.   סטנדרטי� עשויי� להוות כלי לאכיפה של עמדות וערכי� השנויי� במחלוקת •

רוב בתי הספר הינ� מקומות דלי� , )1996(דארלינג המונד כפי שמציינת , בנוס&

הפעלת סטנדרטי� מדגימה בפני התלמידי� סמכותיות וכפיית . ללימוד דמוקרטיה

� בתי הספר ובתו� מגמות שונות בבית הספר פיקוח חברתי וכ� ריבוד חברתי בי

, והדבר לא עומד בהלימה ע� עקרונות הדמוקרטיה הדוגלי� בחופש הבחירה

 .פלורליז� וכיבוד השונות

  
 

  ברמה מערכתית

בהקשר זה ? מי שות& להחלטות ?  בכל מקצוע מי יקבע את הסטנדרטי�: מועלות שאלות כגו�

 התקני� הקהילה המדעית מגדירה למה היא מייחסת ער� באמצעות" כי ) 1997 (בירנבוי�מציינת 

ול� תמימי דעי� לגבי לא כל היעדי� הנקבעי� ה� רלוונטיי� ולא כ. ומה חשוב בעיניה

" שטח"שאלות נוספות שעולות ה� מה מידת הריחוק בי� קובעי המדיניות לבי� ה. ..."חשיבות�

 בירנבוי�?  טי� לפעילות בכל כיתה כיצד מתרגמי� את הסטנדר? ומה מידת בקיאות� בנעשה בו 

חשוב שהמורי� יבינו בבירור , מציינת כי על מנת שהתקני� יהיו יעילי� לצורכי ההוראה) 1997(

עולה ג� השאלה  . דג� מעבודות התלמיד קולעי� למטרהאת מובנ� ויקבעו מתי פעילות או מ

 במכניז� של סיווג "אובייקטיבי"הא� הסטנדרטי� מקלי� על המערכת ומגבי� אותה כמדד 

  ? תלמידי� לפי הישגי� 

  

  ברמה המנהלית

 ועל לאיי� על דפוסי� של ניהול עצמיהכנסת סטנדרטי� למערכת החינו� עלולה  •

עקרו� הניהול העצמי . תהליכי� של הענקת אוטונומיה פדגוגית ומנהלית לבתי הספר

ינוכית מאפשר סביבה ח, מאפשר מת� פתרונות הולמי� יותר לבית הספר הבודד

מכוו� לאפקטיביות ולהסתגלות לשינויי� ושוא& לקד� איכות תו� , מורכבת ומשתנה

אמנ� קיומ� של .  הסטנדרטי� עלולי� לחבל בעקרו� זה–. רפורמות חינוכיות

,  סטנדרטי� המוכתבי� על ידי המרכז מאפשר לבית הספר לפתח דרכי� להשגת�

  . בית הספרא� הוא נוגס במרחב ההחלטות הפדגוגיות הנתו� ל

, הסטנדרטיזציה המוכתבת על ידי המערכת החיצונית מקלה מאוד את הפיקוח •

 לאחריותיות א� לא תורמת –מאתרת בקלות סטיות ומאפשרת תיקוני דר� מהירי� 

 .של צוות המורי� בבית הספר

טוע� כי בבסיס תנועת הסטנדרטי� עומד האידיאל לראות את בתי ) 1999(אייזנר  •

,  נשיאה באחריות זו מסתייעת א� בתי הספר–ריות ללמידה הספר נושאי� באח

פיתוח סטנדרטי� מקל על יכולת , כלומר. הכיתות והתלמידי� ה� ברי השוואה

אייזנר מציי� כי ישנה הנחה בסיסית שנית� . ההשוואה ומכא� על האחריותיות

ת להשוות בי� בתי ספר שוני� ואפילו לערו� השוואות משמעותיות הנוגעות לאיכו

קשה מאוד לנסח . הנחה זו אינה ברורה מאליה. חינוכית של בתי ספר במדינות שונות

מטרות משותפות ומתודות הוראתיות אחידות במדינות שונות בשל משתני� קשורי 

 . תרבות



  

  

 �אייזנר מוסי& ואומר כי יכולת ההשוואה נפגעת כאשר התלמידי� עוברי� דר

, )הערכות ביצוע(קטיקות הערכה חלופיות י פר"מסלולי למידה שוני� המוערכי� ע

ושואל הא� יש סיכוי להתפתחות גישה להערכת ביצוע שתוכל להראות בגלוי את 

ההישגי� הספציפיי� של תלמידי� אינדיבידואליי� ובו זמנית תספק אינפורמציה על 

  ? כיתה או על בית ספר שתועיל להשוואת� ע� כיתות אחרות ובתי ספר אחרי� 

  

  וגיתברמה הפדג

  :מועלות סוגיות מורכבות ביותר הנוגעות לפרקטיקה הבית ספרית

כ� ', בתחומי העניי� וכו, בכישוריה�, נבדלי� זה מזה ביכולותיה�, תלמידי� כפרטי�  .1

שסטנדרטי� שיאתגרו קבוצת תלמידי� אחת עשויי� להיות בלתי רלוונטיי� לתלמידי� 

  .אחרי�

: זו תפגע בקבוצות ייחודיות כגו�. דרטיזציה חוששי� רבי� מסטנ,האחידותכנגד טענת 

בהקשר . מיעוטי� ותלמידי� בעלי מוגבלויות, תלמידי� חלשי�, תלמידי� מחונני�

י כיתות גיל ובהתא� לכ� ג� " כי בתי הספר בנויי� עפ)1999(אייזנר לאחידות מציי� 

ושית למרות ההבנה כי ההתפתחות האנ, זאת , הסטנדרטי� האחידי� נקבעי� לכל כיתה

מכא� , לא מתקדמת בצורה ליניארית וכי יש טווח שונות והבדלי� בי� ילדי� בני אותו גיל

י כיתות היא "ושפיתוח מערכת סטנדרטי� עפ, שהמבנה ההיררכי של כיתות הוא לקוי

מעודדת ) המכוונת למת� מענה לצרכי� שוני� של תלמידי�(הוראה אופטימלית . לקויה

.  מציינת כי המבנה הבית ספרי של היו� הוא בלתי אישי)1996(דארלינג המונד . שונות

מכיתה לכיתה כ� שלמורי� יש הזדמנות , תלמידי� מתקדמי� ממורה אחד לבא אחריו

מוגבלת בלבד להכיר את התלמידי� כבני אד� שלמי� ומכא� שהמבנה המסורתי מסכל 

  . אפשרות להכיר ולהערי� כל תלמיד בהתא� לכישוריו האינדיבידואליי�

האמור לקד� כל , עצ� הדרישה לאחידות פוגעת במהותו של החינו�נקודה נוספת היא ש

, בהקשר לכ� נית� למצוא השקפות דמוקרטיות פלורליסטיות. ונטיותיו ילד על פי צרכיו

הנוגעות לאופ� ניהול מערכות החינו� והחברה במדינה ומתנגדות לחיזוק המרכז 

 מציינת כי )1996(דארלינג המונד .  והפריפריהולהעצמתו על חשבו� המרחבי� המקומיי�

בתי . הרעיו� של חינו� דמוקרטי הוא יצירת בוגר בעל יכולת לחשיבה חופשית ועצמאית

ספר צריכי� באופ� מודע ליצור קהילה מתו� שיתו& של פרספקטיבות מרובות ולפתח את 

 המאפשר לכל ,זהו חינו� המחפש יכולת. התנאי� שבה� אנשי� יכולי� להיות ה� עצמ�

מה שחשוב לה� , לפי מאווייה� וכישרונותיה�, האנשי� למצוא ולפעול לפי מה שה�

החינו� צרי� להיות לא רק לדמוקרטיה . ובאיזה אופ� ה� רוצי� לתרו� זה לזה ולעול�

 כלומר חינו� המציע לתלמידי� גישה להבנה חברתית –אלא חינו� כדמוקרטיה 

ילה פלורליסטית דר� שיח וקבלת החלטות י השתתפות בפועל בקה"המתפתחת ע

  .משותפות ויצירת הבנה של פרספקטיבות מרובות

  

  



 ולתקני מינימו� רדידותקיי� סיכו� כי הסטנדרטי� המכווני� לכלל התלמידי� יביאו ל .2

הצור� להגדיר סטנדרטי� יביא . שיהוו את המכנה המשות& הנמו� של כלל המערכת

 להגדרה ולאו דווקא בנושאי� מורכבי� שאינ� לי�למיקוד בנושאי� הקבסופו של דבר 

 .נוחי� לניסוח בצורת סטנדרטי�

יש לח. ניכר על ,  מציי� כי במערכות החינו� הציבוריות האמריקניות)2003(בראו� 

בבחינות אלה הנטייה . המורי� להתמקד בהכנת תלמידי� לקראת הבחינות הסטנדרטיות

הסכנה , כלומר. המכווני� ליכולות בסיסיותהיא להסתמ� על פריטי� של בחירה מרובה 

לכיוו� בחינות מסורתיות , היא כי הסטנדרטי� יוליכו את המערכת החינוכית לאחור

י תיאוריות "ברוח התיאוריה הבהיוויוריסטית במקו� להתקד� לקראת הערכה עפ

  ).הערכה קונטקסטואלית(למידה חדשות  

ת עלולי� לשמש מסננת ולא קרש קפיצה סטנדרטי� אחידי� לקבוצת תלמידי� הטרוגני  .3

  .לתלמידי� מתקשי�

נשאלת השאלה הא� נית� לקיי� הערכה מבוססת על סטנדרטי� שאינה רק מדידת   .4

" עבר"הא� נית� לקיי� הערכה שאינה מייצרת בסיכומה רק ? הישגי� במבחני� 

  ). בהמש�ראה שאלתו של אייזנר לעיל לגבי הערכת הביצוע והפתרו� המובא(? " נכשל"ו

בידיעה כי ההישגי� במבחני� מספקי� מידע חלקי בלבד בדבר ההשפעה של בית הספר   .5

מיומנויות :  הא� נית� לעצב סטנדרטי� להיבטי� אחרי� בתהלי� כגו�–על התלמיד 

  '? הכנה לחיי� עצמאיי� וכו, תקשורת בחברה

כבר היו� . כהיאי' את תהליכי המדידה וההערקיי� חשש כי קיומ� של סטנדרטי�   .6

קיומ� של סטנדרטי� עלול ". בתי חרושת לציוני�"סבורי� רבי� כי בתי הספר הפכו ל

ריבוי הבחינות עלול . להרחיב את התופעה ג� לחטיבות הביניי� ולבתי הספר היסודיי�

על ידי כ� עלולי� הסטנדרטי� . או תלמידי� חלשי�/להביא לתיוג בתי ספר חלשי� ו

, )1999(אייזנר . ולבלו� את כניסת� של כלי הערכה חלופיי�לגרו� להרחבת הפערי� 

מציי� כי ההחלטה להפעיל סטנדרטי� בחינו� לא צמחה מתו� דיו� ציבורי נרחב על ייעוד 

ציוני המבחני� נחשבי� באופ� נרחב . החינו� אלא מתו� מטרה לשפר את ציוני המבחני�

דארלינג . ולמי� לקביעת איכותא� ה� לחלוטי� בלתי ה, לאיכות החינו�" מקני הכשר"כ

 מציינת כי מצד אחד מדינות רבות דורשות מ� המורי� ללמד בסטנדרטי� ,)1996(המונד 

 אול� סוג ההוראה הדרושה לצור� כ� לא –חדשי� וגבוהי� החותרי� להבנה גדולה יותר 

מכא� שההתעסקות . זוכה לתמיכה הנחוצה עקב מדיניות מיושנת ובלתי מתאימה

 . שגת הסטנדרטי� מובילה להאצת תהליכי מדידה והערכה מסורתיי�במימוש וה

 מציי� כי אנשי חינו� רבי� מבטאי� דאגה חמורה ביחס למגמה של )2003(בראו� ג� 

ה� טועני� שהסתמכות מוגברת על הערכות חיצוניות מדכאת חדשנות . הגברת הבחינות

תקפות המערכתית של ה� מטילי� ספק ב, כלומר. ומובילה להפחתה בפרודוקטיביות

  . בחינות מסוג זה

  

  

  

  



  

  הפתרונות שמציעי� החוקרי�

  :)1997 (בירנבוי�

. שיוכל להנחות את תכנית הלימודי� וההוראה, חשוב שהתקני� יספקו מבנה ברור •

אי� כיו� דעה אחידה לגבי מה , מאחר שנושא התקני� נמצא עדיי� בשלבי גיבוש

 עליה� להיות ואיזה פורמט הוא היעיל כמה מפורטי�, צריכי� תקני תוכ� לכלול

שתקני התוכ� צריכי� לעלות בקנה אחד ע� מודל , אול� ברור. ביותר להצגת�

  .למידה המבוסס על מחקר

יש צור� לגשר בי� המגמה לחבר תקני� המהווי� אתגר לבי� המגמה להופכ�  •

 .לניתני� להשגה במסגרת תכנית הלימודי� הכוללת

חשוב שהמורי� יבינו בבירור את , לי� לצורכי הוראהעל מנת שהתקני� יהיו יעי •

 .מובנ� ויקבעו מתי פעילות או מדג� מעבודות התלמיד קולעי� למטרה

  

  ):1999 (אייזנר

אייזנר מזהיר מפני מגבלות התקני� והצעותיו לפתרו� הקשיי� שמעלה סוגיית התקני� , כאמור

  :ה� כדלקמ�

אחד מה� יהיה :  של הערכהבשני סוגי� שוני� אפשרות אחת היא להשתמש  •

השימוש המתמש� בבחינה בקנה מידה גדול המכוו� לספק נתוני� השוואתיי� על 

דר� זו לא מאפשרת תיאור של צורות נבדלות של ביצועי תלמידי� (הישגי בתי ספר 

הסוג השני הוא הערכה החושפת את הכישרונות הנבדלי� של ).  אינדיבידואליי�

כלומר הערכה . פרקטיקת בית הספר על התפתחות�תלמידי� ואת ההשפעות של 

  . בייחודי –אחת תמקד בכללי ואילו השנייה 

מה שנדרש כדי לתת למערכת הערכה מקו� של כבוד שיקד� ה� , לדעתו של אייזנר •

ושיחשו& את ההישגי� האינטלקטואליי� הנבדלי� , את ההוראה וה� את הלמידה

 יש לנוע .הספרית של ב ייעודו שינוי בתפיסת הציבור אתשל התלמידי� הוא 

לכיוו� של " סוג של משחק אולימפי חינוכי"או " מירו. סוסי�"מתפיסת החינו� כ

בית . תפיסת בתי הספר כמקומות שמטפחי� את הכישרונות הנבדלי� של התלמידי�

שינוי כזה לא . אלא מגביר אות�, אינו מצמצ� הבדלי� אינדיבידואליי�, הספר הטוב

ב ובקריטריוני� שהמוסדות "שג ללא שינויי� במבנה החינו� בארהיוכל להיות מו

 �  .קבלת החלטותלהשכלה הגבוהה מפעילי� לצור

כאלה שלא , לאמ' קריטריוני� גמישי� יותר לקבלת תלמידי�אייזנר מציע 

מעניקי� זכויות יתר לטווח צר של כישרונות המהווי� מיסוד� שיקו& של יתרונות 

  . המעמד החברתי

הערכת .  בקונטקסט חינוכי וחברתי רחבהערכת הביצוע מציע להשתמש באייזנר

, הביצוע מספקת הזדמנות לפתח דרכי� לגילוי המאפייני� הייחודיי� של התלמידי�

היא מספקת הזדמנות להבטיח אינפורמציה לגבי למידה שיכולה לסייע לשיפור 

קת הזדמנות מספ, הערכה כזו. האיכות ה� של תכנית הלימודי� וה� של הוראה

  . להשתמש בהערכה באופ� יצירתי ולנהוג בהערכה כבאמצעי חינוכי



  

הוא .  במודל חינו� השוואתי ותחרותיתומ� בתי הספר  עוד כי מבנה אייזנר מוסי& •

. טוע� כי אנשי הרפורמה בחינו� שואפי� להשוות את עול� החינו� לעול� העסקי�

אנו , לדידו.  כגור� מרכזי בחינו�אייזנר טוע� כי יש להפסיק להתייחס לתחרותיות

אלא מתו� איכות ההתנסות , שואבי� את רוב הסיפוק שלנו לא מתו� התחרות

חשיבות (ההנאה צריכה להיות חלק מ� המסע . י עבודה משמעותית"המסופקת לנו ע

  ).לתהלי� ולא לתוצר

  

  ):1996 (דארלינג המונד

� הנוכחי ועול� המחר ואת הצור� ביעוד דארלינג המונד מציינת את המורכבות העצומה של העול

�. הדרישה היא שבתי הספר לא רק ילמדו אלא יוודאו שהתלמידי� אכ� למדו. חדש לחינו

ההיענות לאתגר זה מצריכה הגדלה דרמטית של ההזדמנויות האינטלקטואליות שבתי הספר 

כישרונות , של תלמידי� המביאי� אית� התנסויותמציעי� תו� מענה על הצרכי� המגווני� 

  . העתיד תלוי ביכולת ללמוד. ואמונות שונות לגבי משמעותו של בית הספר בעיניה�

א� אנו מעונייני� שכל התלמידי� ילמדו באופ� שהסטנדרטי� החדשי� מציעי� והחברה 

,  אינפורמציהיהיה עלינו לפתח הוראה שמתקדמת מעבר למסירת, המורכבות הנוכחית דורשת

יש להבי� כיצד ללמד בדרכי� שנענות לגישות השונות ללמידה של . העברת מבח� ומת� ציו�

ושעבודה , בדרכי� שנבנות במטרה לנצל את נקודות ההתחלה הייחודיות של התלמידי�, תלמידי�

  . זהירה באמצעות פיגומי� מכוונת לביצועי� יעילי� יותר

 צריכי� לעבור �21 טע� שבתי הספר של המאה ה) 1996, המונד אצל דארלינג 1990(רוברט גלאסר 

 בתנאי� ללמידה בה� זמי� רק טווח צר של תי שונות מינימאלי"מסגנו� סלקטיבי המאופיי� ע

לסגנו� מסתגל בו הסביבה החינוכית יכולה , אופציות הוראה ומספר מוגבל של דרכי� להצלחה

לרקע ,  הוראה מותאמי� לאינדיבידואלי�לספק טווח הזדמנויות להצלחה ובה מודלי� של

  . לכישרונות ותחומי העניי� ולאופי ביצועי העבר, שלה�

משימה קריטית , חינו� מסתגל מתמקד בפיתוח הפוטנציאל של כל אינדיבידואל לדרגה גבוהה

הוראה ולמידה שכזו דורשת . בחברה פלורליסטית ע� צרכי� שהולכי� וגדלי� לפיתוח כישרונות

התומכי� בהוראה רספונסיבית , גבוהי�שמעריכי� ביצועי� אינטלקטואליי� בתי ספר 

  . והמאפשרי� למורי� לבנות יחסי� משמעותיי� וארוכי טווח ע� התלמידי� והוריה�

  

 כל מנת לספק החינו� דארלינג המונד טוענת כי יש לערב את כל השחקני� הפועלי� במערכת

כזו שקשובה בו זמנית לתלמידי� ולצרכי� , הבסיס לצורה מורכבת יותר של פרקטיקת הורא

. מצד שני, ולדרישות לסטנדרטי� של תכני� מאתגרי� יותר, המגווני� שלה� מצד אחד

הפרקטיקה הזו חייבת להתמודד ע� הדיאלקטיקה הקשה בי� סט של ציפיות משותפות גבוהות 

ולי� שוני� כדי ללמידה לבי� תהלי� למידה קונסטרוקטיביסטי דרכו תלמידי� בוחרי� במסל

במידה והתהלי� ינוהל היטב הוא יאפשר לתלמידי� להתקד� מעבר לציפיות . להשיג הבנות אלו

מצוינות " כדברי גארדנר �אלו ולפתח את הכישרונות הייחודיי� שלה� בדרכי� האפשריות 

  ".המעוצבת באופ� אינדיבידואלי

  



  

גבש בשיתו& כל המעורבי� אלא צריכי� להת ! אסור שהסטנדרטי� יונחתו מלמעלה למטה

ויוצא החוצה לבי� הידע ) בית ספרי(יש צור� לאז� בי� ידע שהוא פנימי . במערכת החינוכית

  . יש לחבר בי� המחקר לפרקטיקה. שמוכנס פנימה) מחקרי(החיצוני 

  

יש ליצור קהילה . פדגוגיה חדשה למדיניות במדיניות חדשה לפדגוגיה אלא ג� ביש צור� לא רק

קהילה  –קובעי מדיניות וחוקרי� , מנהלני�,  בי� מורי�מייצרי ומשתמשי ידערחבה של 

  . שהופכת את הידע בפני עצמו לדמוקרטי יותר

  

מה אני עושה כדי להניע את : המורי� חייבי� לשלב שני חוטי מחשבה השזורי� זה בזה

להביא בחשבו� ומה אני עושה כדי , התלמידי� לקראת רמות גבוהות של הבנה וביצוע מיומ� מחד

את מה שהתלמידי� יודעי� ושמעניי� אות� בתהלי� של הנעת� לקראת מטרות תכנית הלימודי� 

המורי� צריכי� להערי� באופ� מתמיד את מה . ופיתוח כישרונותיה� האינדיבידואליי�

ולעצב מחדש את תכניות הלימוד כ� שמה שגילו יובא בחשבו� , שהתלמידי� חושבי� ומביני�

הדבר יעשה בקונטקסט הבית ספרי .  בניית תכנית הלימודי� לצור� מימוש המטרותבתהלי� של

בו יש מטרות לימודיות מאתגרות המשותפות באופ� רחב לכול� ובמקביל זמינות ג� מערכות 

פתרו� זה תוא� לפתרו� הראשו� שהציע אייזנר . תמיכה המאפשרות תשומת לב לצרכי התלמידי�

  ). פנימיתחשיבות להערכה בית ספרית (

ג� דארלינג המונד מציינת את החשיבות של הכשרת המורי� להבי� לעומק את , כבירנבוי�

  . תהליכי ההוראה והלמידה ולדעת ליצור ולהשתמש בידע לטובת הפרקטיקה

דארלינג המונד טוענת כי א� רוצי� ליצור מכנה משות& חדש ורחב יותר שהוא הבסיס לחיי� 

ולהרחיב את האסוציאציות וההתנסויות שלנו מעבר לגבולות יש הכרח לנסות , דמוקרטיי�

בפרספקטיבות , בתי ספר דמוקרטיי� מחפשי� את השונות באנשי�. המוגדרי� באופ� ראשוני

  .וברעיונות ובוני� אמצעי� חינוכיי� ללמידה מתו� אות� התנסויות ומומחיות רבות פני�

. ישגי� החינוכיי� של התלמידי�המטרה העומדת בבסיס תנועת הסטנדרטי� היא העלאת הה

המונד מציעה אלטרנטיבה לסטנדרטי� המונחתי� מלמעלה למטה וטוענת כי בבית ספר דמוקרטי 

אמיתי נית� לאתגר תלמידי� וליצור מוטיבציה פנימית לעמידה בסטנדרטי� גבוהי� ובכ� להביא 

�  . לשיפור בלמידה המשמעותית של התלמידי� ובייעול מערכות החינו

התלמידי� מאותגרי� לעמוד בסטנדרטי� גבוהי� , ת תכנית לימודי� בעלת בסיס משות& בעזר

ביקורת , ניסויי� מדעיי�, מאמרי� מחקריי�: הבאי� לידי ביטוי בדרישות הסיו� הכוללות

שסטנדרטי� ארציי� ושיטות הערכה חדשות , מכא�. תלמידי� על עבודות שערכו" הגנת"ספרות ו

אקלי� בית , אלא א� כ� יתווספו לה� הוראה טובה יותר, את הלימודיכולי� לשנות רק במעט 

�בהיעדר� של כל . חומרי למידה משופרי� ותלמידי� בעלי מוטיבציה גבוהה ללמידה, ספרי תומ

  . הישגי התלמידי� לא ישתפרו–אלה 

  

  

  

  

  



  

דה המונד מציגה עקרונות חשובי� של בתי ספר דמוקרטיי� המובילי� לייעול ההוראה והלמי

  :ולקביעת סטנדרטי� בתהלי� משות&

  

 מבני� המאפשרי� למורי� –מעמיקה מבני� של דאגה מיטיבה ומבני� של למידה  .1

על מנת להתמודד ע� . להכיר את התלמידי� היטב ולעבוד עימ� באופ� אינטנסיבי

המטרה של הוראה לצור� הבנה מורי� זקוקי� למבנה בית ספרי שיספק לה� זמ� 

 ע� תלמידי� באופ� פרטני במטרה לקבל ידע מעמיק על כל תלמיד נרחב יותר לשהות

  . וליצור קשרי� חזקי� שבכוח� להגביר מוטיבציה ומחויבות

לערו� תערוכות משותפות של עבודות התלמידי� המבהירות מה� ערכי בית הספר  .2

להציב , מורי� עובדי� בצוותא במטרה להערי�. וכיצד תלמידי� מתקדמי�

הדבר משמש . את למידת התלמידי� בתו� ובי� כיתות הלימוד ולתעד סטנדרטי�

יכולת (למרכז אינפורמציה על למידת תלמידי� ועל הוראה בכיתות לימוד אחרות 

 ). השוואה

בהתפתחות פרופסיונאלית  המתמקדי� בשיתו* פעולה של מורי�מבני� התומכי�  .3

 האחד מתמקד :הסגל עובד בשני סוגי צוותי�: מאפיי� ארגוני בולט. של מורי�

קבוצה משותפת של  במקצועות השוני� והשני מתמקד בבתכנו� תכנית הלימודי�

מורי� בקבוצות חולקי� אחריות משותפת על מספר . תלמידי� ומיפוי צרכיה�

. עובדי� אית� על פני מספר נושאי� ומייעצי� לה� במש� מספר שני�, תלמידי�

ה� ג� . צלחת תלמידיה�מבני� אלו מאפשרי� למורי� לפתח אחריותיות לה

בתי , במקביל. י הרחבת הציפיות שלה� להצלחה"מגבירי� את מוטיבציית המורי� ע

עבודה זו . ספר בוני� תכנית לימודי� ועבודת הערכה משותפות שה� מעבר לצוותי�

כוללת הערכות משותפות של למידה וניתוח התקדמות תלמידי� הדורשות ממורי� 

אסטרטגיות אלו מסייעות . ודיי� בבית הספר כולולהתמקד יחד על נושאי� לימ

 של בפיתוח סטנדרטי� משותפי�לפתח ידע על תלמידי� ועל הנושאי� ומסייעות 

�  . פרקטיקה כמו ג� תמריצי� לשינוי מתמש

על ) תלמידי� והורי�, מורי�(לדיוני� משותפי� , לקבלת החלטות משותפותמבני�  .4

מקבלי� החלטות לגבי תכנית ,  הערכהמורי� מפתחי� שיטות. הוראה ועל למידה

מציבי� סטנדרטי� להערכת תלמידי� ועבודת מורי� ומחליטי� על , הלימודי�

כל בית ספר מנסח עקרונות חינוכיי� משלו והדבר ,  בנוס&. ההתפתחות המקצועית

ל מאפשרי� לחינו� לתפקד "כל הנ. מהווה אב� בוח� להחלטות הארגוניות

  . כדמוקרטיה

  

התומ� בפרקטיקות מתאימות של , נת כי יש ליצור תשתית לחינו� המרוכז בלמידההמונד מציי

בניית ידע ויכולת בבתי הספר דורשת יחסי� קונסטרוקטיביסטיי� בי� . למידה והערכה, הוראה

יש לשלב עבודה ע� קובעי .  המדיניות והפרקטיקה המאפשרי� ללמידה הדדית להתרחש, המחקר

גיות להתפתחות מקצועית שתיצוק ידע רב יותר לבתי הספר המדינות במטרה לפתח אסטרט

  .ובמקביל לעבוד ע� בתי הספר לחינו� כדי לחזק את יכולת� להעביר ידע לפרקטיקה



  

  ):2003 (בראו�

מבי� היתרונות של המבחני� הסטנדרטי� נית� לציי� את העובדה כי מדובר במבחני� רחבי היק& 

חני� אלו מאפשרי� בזמ� קצר יחסית ובעלות סבירה מב. המועברי� בו זמנית במקומות רבי�

  .לשמש  לצורכי מיו� והסמכה

יש לח. ניכר על המורי� להתמקד , טוע� בראו� כי במערכות החינו� הציבוריות האמריקניות, מנגד

מבחני� אלו ה� בדר� כלל מסוג . בהכנת תלמידי� לקראת הבחינות הסטנדרטיות הקובעות

לסכנה כי , הטענה כנגד הסטנדרטי� נוגעת א� כ�.  כולות בסיסיותבחירה מרובה ומכווני� לי

  . לתקני מינימו� ולמיקוד בנושאי� הקלי�, הסטנדרטי� מביאי� לרדידות

לקד� את הגישה אליה , בראו� טוע� כי לטכנולוגיה יש פוטנציאל להעלות את ערכה של ההערכה

  . ולשפר את יעילות תהליכי ההערכה

ישפיעו על , מוש במחשב והופעת� של רשתות מידע במהירות גבוההמחקרי� מראי� כי השי

ינהיגו מאפייני� חדשניי� ובסופו של דבר יובילו לשיטות הערכה , התכנו� וההעברה של מבחני�

  . חדשות ורבות עוצמה המשולבות בצורה הדוקה יותר ע� ההוראה

המונח .  דיוק ומהימנות, ותיעיל, ) מבנית ומערכתית(איכות ההערכה נמדדת במונחי� של תקפות 

  .העברה ודיווח, יעילות מתייחס לעלות הכספית ולעלות זמ� הפקה

  הטכנולוגיה חוסכת זמ�

סטנדרטיזציה וקידו� היעילות של תהליכי , הטכנולוגיה יוצרת כלי� אפשריי� המובילי� למיכו�

שחלק� עשוי להניב , יעילות מוגברת מניבה מספר גדול יותר של תכניות ברות ישו�. הערכה שוני�

  .פיתוח פריטי� וציינו� התגובות המובנות ממחישי� נקודה זו. תקפות גדולה יותר

ציינו� התשובות מטיל נטל , ע� זאת. מבח� בניית תגובה נתפס כרצוי יותר ממבח� בחירת תגובה

 הופיעו מבחני� ממוחשבי� שאפשרו �90בשנות ה. מנהלי וכספי שלעיתי� קרובות מונע יישו�

  .להפחית את ההסתמכות על פריטי בחירה מרובה

  

  הטכנולוגיה יכולה לסייע כנגד הטיעו� שאומר שמבחני� חלופיי� ה� יקרי� ומבזבזי זמ�

היו� הוכנסו לפעולה שיטות . יש צור� לפתח שיטות לציינו� אוטומטי של תשובות התלמידי�

כ� הניב שיפורי� משמעותיי� ציינו� ממו. מקצועיות לניתוח ולהערכה ג� של תוצרי� מורכבי�

  .לרוב ללא פגיעה ברמת הדיוק, בעלות ובצריכת הזמ� על פני ציינו� ידני

  

  הטכנולוגיה מסייעת להערכת ביצוע

, העברה ממוחשבת של מבח� הינה אולי היישו� הבולט ביותר של טכנולוגיה על הערכה

ו� התשובות באפנויות המאפשרת חידושי� רבי� כולל הצגת חומרי תמרי. במולטימדיה וריש

הדבר הופ� טווח רחב של הערכות ביצוע , בצירו& ע� יכולות ציינו� ממוכנות. תחושתיות שונות

  .משולבות טכנולוגיה לאפשריות

הלקוחות מחיי היו� , סימולציות מחשב מזמנות למידה משמעותית ומציגות מטלות אותנטיות

ה האמיתיי� באמצעות התנסות בסימולציות השימוש במחשב יכול לסייע להכנה לחיי העבוד. יו�

  .'לפתרו� בעיות לשימוש במכשירי� וכו

  

  



  

 �בנוס& לסגולות הפסיכומטריות הגבוהות הכוללות יכולת השוואה טובה יותר בי� מבחני� לאור

הטכנולוגיה מציעה לנבחני� הזדמנויות רבות יותר , זמ� ומהימנות גבוהה יותר של החלטות מיו�

  .  ללא צור� בהמתנה ארוכה, קבלת תוצאות המבח� במהירותלגשת להיבח� ו

  הטכנולוגיה עשויה לתרו� באופ� מכריע להשגת נקודת איזו� טובה יותר בי� תקפות ויעילות

תרומת הטכנולוגיה נובעת מ� הפוטנציאל שלה להגביר באופ� ניכר את היעילות , בתחו� ההערכה

, ביר באופ� דרמטי את מערכת התכניות הישימותהדבר בתורו עשוי להג. של מספר תהליכי מפתח

  . דבר שמוביל לתכנו� סופי בתקפות גדולה יותר

, שעד לאחרונה, הטכנולוגיה יכולה לספק לאוכלוסיות גדולות של לומדי� גישה לשירותי הערכה

סטנדרטי� של הזדמנויות . (היו זמינות רק לתלמידי� מועטי� שבורכו במורי� בלתי רגילי�

לתקנ� בתדירות ובזמני� שה� ,  תלמידי� יכולי� לכתוב מאמרי�– E-RATERלדוגמא  ).למידה

נית� לקבל ציוני� על פי מערכות , בנוס&. בוחרי� וכל פע� לקבל מ� המחשב משוב מיידי ומפורט

  ).  בתנאי שהסטנדרטי� הוגדרו במערכת הממוחשבת (סטנדרטיות שונות

י המורי� לאנגלית בבית "� לסטנדרטי� שמוצבי� עתלמידי תיכו� יכולי� להיות מדורגי� בהתא

י סטנדרטי� שמוצבי� "או אפילו ע, במערכתכמו ג� הסטנדרטי� של כל המורי� לאנגלית , ספר�

הימצאות ציוני� אלו זה לצד זה . שרבי� מקווי� להתקבל אליו' י מורי האנגלית בקולג"ע

במידה .  עבור מורי� כגור� מניע להתפתחות מקצועיתתמאתגרת את התלמיד ומשמש

 .הטכנולוגיה תצמח ככוח עבור הדמוקרטיזציה של ההערכה, והתפתחויות אלו ימשיכו להסתע&

היא תקל על השימוש בהערכות תקפות יותר בטווח רחב יותר של סביבות מכפי שהתאפשר עד 

  .שיפור זה בתקפות יושג לרוב ללא איבוד יעילות. כה

.  פוליטיי� מצד שני–נולוגיה מצד אחד ובי� כוחות כלכליי� קיימת השפעה הדדית מורכבת בי� טכ

המשפיעות , אחת ההשקפות היא שטכנולוגיות חדשות יכולות לדרב� פעולות פוליטיות וכלכליות

הסיכוי להגברת התחרותיות הכלכלית מדרבנת , ברוב המדינות. בתור� על הסביבה החינוכית

ברמה , ואכ�. תקשורת עבור בתי הספרהשקעה ממשלתית ניכרת במחשבי� ובטכנולוגית 

תקד� ,יש תקווה שמדיניות החינו� המתאפיינת במרו. אחר השימוש בטכנולוגיה,המדינית

שוב נית� לראות , כלומר, סטנדרטי� של שוויו� במשאבי� טכנולוגיי� בי� בתי הספר 

  .שהטכנולוגיה יכולה לפעול ככוח המקד� דמוקרטיזציה בחינו�

לעצב את מרחב התכנו� באמצעות תרומתה ליצירת סביבות למידה חדשניות הטכנולוגיה יכולה 

שתהלי� ההערכה יכול  לתלמידי� יש גישה חופשית לאינטרנט כ� –) E-learningכדוגמת (

הערכות המספקות משוב עשיר והתומכות בהוראה תהיינה בעלות ער� מיוחד . להתרחש בכל עת

  .במסגרות מסוג זה

  

.  להסיק כי לטכנולוגיה יש פוטנציאל עצו� להשפיע על תהלי� ההערכהמכל האמור לעיל נית�

המערבת , הטכנולוגיה מספקת הזדמנויות שוות ללמידה ומאפשרת הערכת למידה אותנטית

הדבר מוביל לקידו� . משימות ביצוע והערכת� תו� התייחסות מיידית לסטנדרטי� שוני�

באמצעות (ה יכולה להתבצע בכל עת ההערכ, זאת ועוד. התייחסות לפרספקטיבות שונות

  . ל מהווי� גורמי� המקדמי� תהליכי הערכה דמוקרטיי�"כל הנ). האינטרנט

  



  

מאפשרת קביעת , שהכנסת סטנדרטי� למערכת חינו� העושה שימוש נרחב בטכנולוגיה, מכא�

סטנדרטי� מורכבי� הניתני� להערכה מהירה ומגוונת העושה שימוש בגישת ההערכה החלופית 

ויכולה להביא ללמידה ) מציאות וירטואלית ועוד, כגו� משימות ביצוע תו� שימוש בהדמיות(

בראו� מבקש להדגיש את . לקידו� יעילות מערכת החינו� ולהעלאת הישגי תלמידיה, משמעותית

יש סבירות . הפוטנציאל של הטכנולוגיה להשפיע על הדמוקרטיזציה של פרקטיקת ההערכה

הטכנולוגיה בשירות מטרות החינו� כאשר תקפות והגינות מהווי� גורמי� גבוהה לרתו� את כוח 

  .מנחי�

  

  סיכו�

כדי להגיע להישגי� ברמות . ניכר כי סטנדרטי� מציבי� בדר� כלל רמות גבוהות של הישגי�

הגבוהות האלה על מערכת החינו� לשנות את שיטות העבודה בבית הספר ואת שיטות ההוראה 

,  שאינה מעמידה משאבי� הולמי� ואינה עושה את השינויי� הנדרשי�מערכת. והלמידה בכיתה

מערכת המשנה את , לעומת זאת. אינה מסוגלת להגיע לרמות הגבוהות שהסטנדרטי� מציבי�

תומכת במורי� , מציבה רמות גבוהות של ציפיות ופועלת להשגת�, דרכי עבודתה בנחישות

נדרשות כדי להגיע לרמות שהסטנדרטי� ומסייעת לה� לרכוש את הידע ואת המיומנויות ה

 מערכת כזאת תגרו� לכ� שההישגי� הגבוהי� הנקבעי� –מציבי� ולשפר את ההוראה והלמידה 

  .י הסטנדרטי� אמנ� יושגו"ע

נראה כי חשוב שמערכת החינו� תפתח במשות& ע� גורמי� מתאימי� גרעי� של סטנדרטי� 

. ופיינת ברב תרבותיות ועל כ� ג� בשונות רבהממלכתיי� שיהוו בסיס משות& למערכת חינו� המא

�על פי , על בתי הספר יהיה לפתח מערכת סטנדרטי� מקומית ייחודית לה�. א� לא די בכ

שיתו& המורי� בעיצוב . (ההקשרי� השוני� המאפייני� אות� בתחומי� השוני� הנלמדי�

 כ�, )י� מוכתבי�הסטנדרטי� מעודד מוטיבציה ואחריות לתוצרי� ומשפר את היחס לסטנדרט

  . תישמר האוטונומיה הבית ספרית ויטופחו ערכי הדמוקרטיה
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