
מערך הערכה חלופית 
בבית הספר יצחק נבון



בית הספר יצחק נבון מטפח למידה של מיומנויות המאה ה-21 באמצעות תהליכי למידה הנקראים מסעות למידה. מסעות הלמידה הינם תהליכי למידה רב תחומיים,

שילוב בין מספר תחומי דעת ומקצועות לימוד. הלמידה מבוססת חקר סביב נושא הקרוב לעולם התלמידות והתלמידים. 

במסגרת מסעות הלמידה באות לידי ביטוי מיומנויות מרכזיות שונות כגון: עמידה בפני קהל, למידה עצמאית, זיהוי ופתרון בעיות, עבודת צוות, חשיבה ביקורתית, חשיבה

רפלקטיבית וחשיבה יצירתית.

לאור גישה פדגוגית זו יש לתהליכי ההערכה מובן שונה מן המקובל. אלה אינם אמורים לתת תמונה אך ורק אודות יכולתו של התלמיד להפנים מידע ולעבדו כראוי.

לתהליכי ההערכה בבית הספר מושא רחב וגמיש. הם מנסים לתת תמונה, לבחון וללוות מישורים רבים, לעיתים אישיים, עמוקים ושונים מן המקובל.

השימוש במגוון חלופות להערכה - כלי הערכה סטנדרטיים המיועדים להעריך את הישגי הלומדים ביחס להישגים המצופים מבני גילם לצד כלים בלתי פורמאליים,

המיועדים להעריך היבטים נוספים בתהליך הלמידה, "אבני דרך" ללמידה משמעותית. 

בהתאם לכך יש לקיים תהליכים של הערכה חלופית, הכוללת שימוש במגוון רחב של כלים, כדי לקדם הוראה המטפחת מגוון כישורי למידה לצד מיומנויות ניהול הלמידה.

לאור גישה זו נבנו בבית הספר יצחק נבון כלי הערכה שונים ומתודות שונות של הערכה.

.דרכי ההערכה המוצגים במסמך זה באים לשרת את השאיפה הפדגוגית שלנו לראות את יישות הילד והילדה כשלמות הכוללת בתוכה צדדים רבים ושונים. גוונים רבים

אלה, איכויות שונות אלה, כולם חשובים ובעלי משמעות לילד ולאדם. לדוגמה, יכולות חברתיות, למידה שיתופית, הפעלת חשיבה ביקורתית, ויצירתית, צדדיו המוסריים של

הילד או הילדה וביטויים בחברה, יוזמה וכוח פעולה בתחומים מסוימים ועוד.

 

  כל מה שמובא להלן, אם כן, מהווה קו מנחה לרוח הדברים

 

תהליכי הערכה 
בית הספר יצחק נבון



מטרות תהליך ההערכה 
בבית הספר יצחק נבון

הערכה שתהיה גמישה ותתבצע במגוון דרכים.1

תהליך שיהיו לו השלכות חיוביות על ההוראה והלמידה- למידה מטעויות והצלחות, הכוונה
עצמית של כל תלמיד ותלמידה באמצעות הבנה של האתגרים והחוזקות האישיים.

הערכה שיוצרת עניין ומוטבציה.

הערכה שמזמנת שיח פורה ורפלקטיבי.

הערכה שמתחשבת ברגש התלמיד והתלמידה ומאפשרת הצלחה.

הערכה שמהווה נדבך ממערך שלם וברצף מתמשך.
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כלי הערכה
בבית הספר

 

דף הערכה פנימי חודשי
הערכה מסכמת 

של מבדק משרד החינוך
וקיום מחוון בשיתוף התלמיד.ה

תוצר ביניים מסע למידה

דף התבוננות- רפלקציה
לקראת משוב מקרוב

 ויומן המסע

משוב עמיתים
משוב אמ"ת

מחברת מסע 
תלקיט

תערוכה

תצפיות





אופן ההערכה תוכן ההערכה מועד ההערכה

דף הערכה חודשי עם שאלות מגוונות בתחום הלמידה ספציפי,
שיבדק על ידי המורה וישלח הביתה.

נושאי לימוד מגוונים שנלמדו באותו החודש, 
בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

סוף חודש

מבדקים במקצועות הליבה מטעם משרד החינוך. 
המבדק יבדק על ידי המורה והתלמיד או התלמידה ימלאו מחוון שמציג את נושאי הלימוד שיש לתרגל.

 
הצגת המחוון והמבדק כחלק משיח על המצב הלימודי במפגשי 'משוב מקרוב'.

 

נושאי הלימוד של מקצועות הליבה חשבון ושפה על
פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

בשכבות ה'-ו' בנוסף למקצועות הליבה נושאי
הלימוד באנגלית ובמדעים.

 
 

אמצע מחצית

 
תערוכה בית ספרית- הצגה מול קהל.

 
תלקיט מחברת המסע- בתלקיט מופיע תהליך מסע הלמידה: 

הידע הנרכש, תכנון התוצר, למידה שיתופית, משוב עמיתים (משוב אמ"ת) וכתיבה רפלקטיבית של התלמיד והתלמידה על
התהליך.

 

חשיבה ביקורתית
חשיבה יצירתית
הצגה מול קהל

למידה שיתופית- עבודת צוות
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תערוכה 
והצגת התוצר ותהליך הלמידה 

של מסע הלמידה 

דפי  הערכה חודשיים שניתנו במהלך המחצית.
מיפוי כיתתי ומחוון אישי בעקבות מבדקי משרד החינוך.

כתיבה רפלקטיבית של התלמיד או התלמידה ב'דף ההתבוננות'.
שיחות אישיות של המורה עם התלמיד או התלמידה.

.(POL) תלקיט ומחברת מסע הלמידה והצגת הלמידה
תצפיות של המורה על הכיתה או על תלמיד/ה .

מפגשי 'משוב מקרוב' ויומן המסע נכתב בעקבות דיאלוג עם התלמיד או התלמידה ובעקבות איסוף מידע ממושאי ההערכה
הבאים:

 

 

מצב לימודי, חברתי ורגשי 

 
מפגשי 'משוב מקרוב' 

ויומן המסע
בסוף מחצית או סוף שנה


