
למידה מבוססת פרויקטים
מפגש סינכרוני, 21.9.16



לפני שנתחיל...
ההצגה שלכם!



תוכנית הערכה בלמ"פ

"מה שמוערך- מוערך"



לתשומת לבכם:

 תוכן המפגש הזה עמוס , מורכב וחשוב ביותר.▪

 היו סבלניים.▪

קבלו בהבנה את העובדה שכנראה שתצטרכו לחזור שוב על המצגת או לשמוע ▪
שוב את המפגש.

בצעו את המשימות בסוף המשימות- חשוב ביותר!▪



בתוך מציאת האיזון הנכון בלמידה מבוססת פרויקטים בין חופש ומבנה – ▪

תוכנית ההערכה מספקת עוגן בהיר בתוך הפרויקט שמאפשר חופש פעולה 

גדול יותר למורה ולתלמידים.

שקיפות ותיאום ציפיות – התלמיד יודע על מה הוא מוערך ויכול להיות שותף ▪

פעיל יותר בתהליך הלמידה.

למה תוכנית הערכה מובנית חשובה 
?PBL-ב



הערכה מסורתית 
(סטנדרטית)

הערכה חלופית 
(משמעותית)

למה מעריכים?
למפות ולסנן, אמצעי חיצוני לבניית 

מוטיבציה, לבדוק הפנמה של חומר, כלי 
לחלוקת משאבים

להעצים, להצמיח את התלמיד/ה, 
להחזיק תהליך למידה, לבדוק הפנמה 

של חומר?

מי מעריך? יחסי כוח בין מעריך/ה למוערך/ת יחסי כוח + שותפות

מה מעריכים? ידע ידע, מיומנויות והרגלים

מתי מעריכים? הערכה מסכמת הערכה מסכמת + 
הערכה מעצבת

איך מעריכים? מעריכה בנקודת זמן ספציפית תהליכית

הערכה מסורתית מול הערכה חלופית



מודל הערכה י.מ.ה/ע



י.מ.ה/ע

הרגליםמיומנויותידע



בקיאות במושגי יסוד, רעיונות, תהליכים, תיאוריה▪
נלקח מתוך תוכנית הלימודים השנתית/ תלת שנתית▪

ידע



מיומנויות: יכולת ביצוע בתחום כלשהו▪

מיומנות היא יכולת נרכשת או כישרון לבצע פעולות מסוימות המיועדות להניב ▪
תוצר או תוצאה רצויה, באופן יעיל מבחינת משאבי זמן ואנרגיה.

מיומנות- הכנת מצגת▪

בעלת אופי טכני▪
ניתן ללמד וללמוד אותה.▪
ניתן להעריך אותה עפ"י סטנדרטים להערכה: מובחנים, בהירים ואובייקטיביים.▪

עוד דוגמאות: כתיבה לסוגיה, ניהול דיון, שאילת שאלות, איתור מידע, השוואה, 

פיסול, ביצוע ראיון אישי.

מיומנויות



יחס התלמיד ללמידה, לעצמי ולאחרים כמשקפי עולם אישי רגשי וחברתי▪ 
מבטאים הרגלי התנהגות של כבוד, אחריות ומקצועיות. חוצים את ההתנהגויות ▪

שלנו בסיטואציות שונות.
יכולות אישיות שמתפתחות עם השנים.▪
סטנדרטים להערכה: בעלי אופי סובייקטיבי יותר.▪
יש המכנים אותם הרגלים ויש המכנים אותם ערכים. ▪

דוגמאות: עבודת צוות, משוב, עקביות, נקיטת יוזמה, התמודדות עם תסכול, 

התמודדות עם קונפליקט, הקשבה, דיאלוג, אמפתיה, תמיכה , הכרה בשונה. 

התייחסות/הרגלים



נהג בביטחון▪
נהג ביושרה▪
נהג באמפטיה▪
היה רפלקטיבי▪
גלה סקרנות▪

דוגמה להתייחסות/הרגלים



י.מ.ה: הבסיס ל-

תאום ציפיות אל מול 
הילדים ושקיפות

תכנון מקדים של פרויקט 
/ משימה

עוגן במקרי סטייה 
מהמסלול

מנחה את ציר הפרויקט- 
הכוונה שלי כמורה מה 

ללמד ולהנחות את 
הילדים בפועל

הערכה (פורמלית ולא 
פורמלית)



תרגול מודעת דרושים

עיינו במודעת הדרושים.

חלקו את דרישות התפקיד על פי ימה :
ידע ▪
מיומנויות ▪
התייחסויות/ הרגלים▪



לחברת מזון בינלאומית מובילה דרוש /ה מנהל/ת בטיחות לאחד 
ממפעליה בצפון.  

דרישות:
הנדסאי /ת, מהנדס /ת / תואר ראשון - חובה. ▪
יודע לעבוד בצוות. ▪
בקיאות בהוראות ובנהלי עבודה של משרד הבריאות.▪
▪ ISO היכרות עם נהלי
ידע בשפה הערבית - יתרון. ▪
כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה. ▪
יכולת הדרכתית - חובה. ▪
תקשורת בינאישית טובה▪

תרגול מודעת דרושים



דרישות
יכולת אדמיניסטרטיבית▪
מסודר /ת ויודע /ת לארגן משרד בצורה מסודרת- חובה!▪
יכולת גבוהה לניסוח בעל פה-חובה!▪
בעל /ת כושר אירגוני-חובה!▪
יוזם /ת ובעל /ת ראש גדול-חובה!▪
יכולת עבודה רוחבית - multitasking -חובה!▪
אחראי /ת-חובה!▪
רהוט /ה – יכולת ביטוי טובה - חובה!▪
עצמאי /ת - חובה!▪
חרוץ /ה - חובה!▪
שליטה ב- -WORD,EXCEL,OUTLOOK-חובה!▪
נקיטת יוזמה.▪

לחברה מובילה בתחומה דרוש /ה עוזר /ת אישי /ת למנכ"ל ובעלים 
למשרה מלאה

תרגול מודעת דרושים



ימה



למרות כל זאת, פעמים עדיין יש התלבטות לגבי נושאים שונים.

למשל- יכולת לעבודת צוות 
האם זו מיומנות שניתן להתאמן עליה או התייחסות/ הרגל •

שאפשר לפתח?
האם זה משהו טכני שניתן לכמת או משהו אישיותי יותר?•

מיומנויות והתייחסות



אז רגע לפני בנית תוכנית הערכה- 
מה חשוב? איזו אמירה חשובה עומדת מאחורי מודל ההערכה ?

מורה לתלמידים:

שתלמידים ישמעו / יבינו מהמורה שלהם:

"מה שמוערך- מוערך: חשוב לנו ואנו מעריכים דברים שונים , לא רק ידע" ▪
(ימה- הערכה הוליסטית).

"אני כמורה בפרויקט הזה מכוונת, אנחה אתכם ואעריך את הדברים ▪
הבאים" (שקיפות ומחויבות להוראה שלי כמורה).

"ההישגים שתגיעו אליהם קשורים בשיפור המתמיד ולא בתוצאה הראשונה ▪
של כל משימה ותוצר" (משמעות ריבוי הטיוטות).

רגע לפני בניית תכנית הערכה



קביעת הי.מ.ה: הידע, המיומנויות וההתייחסויות החשובות ביותר ▪
בפרויקט הזה.

הבהרה חשובה לתשומת לב-▪
 י.מ.ה הוא לא "רשימת מכולת", משמע, לא סך כל הפעולות והדברים 

שתעשו בפרויקט, אלא הדברים הכי חשובים ומרכזיים שלהם תלמידים 
נדרשים בפרויקט הספציפי הזה ואני כמורה מחויבת להנכיח אותם 

בפרויקט בהוראה שלי, בלמידה של הילדים ובהערכה.

שלב 1: קביעת י.מ.ה



י.מ.ה מדעי רוח- דוגמא

התייחסותמיומנויותידע
הכרות והבנה של •

מושגים הקשורים 
במהפכה התעשייתית ,

( מיכון , עיור )

רעיונות /תפיסות עולם •
חברתיות חדשות שצמחו 

בתקופת המהפכה              
(סוציאליזם , קפיטליזם) . 

 הבנת הזיקה בין •
שינויים טכנולוגיים 

לשינויים חברתיים וחיי 
האדם.

 איתור מידע•

הבעה בכתב •

עיצוב•

הגשה בזמן •

תרומה לאווירת •
למידה חיובית בכיתה

הנושאים 

המרכזיים/ 

הרעיונות 

העיקריים שהם 

עמוד השדרה של 

גוף, הידע 

שבחרתי 

לפרויקט

עוגן במקרי סטייה 
מהמסלול

הערכה (פורמלית

 ולא פורמלית)



הכוח מתעורר
פרויקט בנושא כוחות

דוגמה לי.מ.ה כחלק מפרויקט שלם



שכבה- ח'▪

תחומי דעת: מדעים - מכניקה▪

נושא הפרויקט: כוחות▪

שאלת הפרויקט: אלו כוחות פועלים עלי?▪

תוצרים: ▪

דוכן הממחיש הפעלת כוחות, כחלק מיריד כיתתי: הדוכן ▪

כולל התנסות והסבר ומיועד לילדים בכיתות ג'-ד'.

פוסטר תרשים כוחות▪

הכח מתעורר- תיאור הפרויקט



הרגלים מיומנויות ידע

אחריות אישית ▪
ללמידה - עבודה 

בכיתה והגשה בזמן. 
חשיבה יצירתית.▪

הקניית ידע - המחשה, ▪
הסבר  והדגמה ברורה של 

רעיון מדעי.
תכנון מוקפד של הדוכן ▪

וביצוע אסתטי, על פי התכנון.

הבנת המושגים ▪
כוח 

ואינטראקציה, 
המאפיינים של 
כוחות שונים, 

והשימוש בהם. 
תרשים הכוחות ▪

הפועלים על גוף.

הכח מתעורר- י.מ.ה



גיבורים על דמוקרטיה



מיהו/י גיבור/ה?

שאלת הפרויקט



התוצר:
קמפיין בחירות לגיבור/ה

משימה
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הרגלים מיומנויות ידע

עבודת צוות∗

עמידה ∗
בזמנים

חיפוש עיבוד ∗
וסיכום מידע

עמידה מול קהל ∗

יצירת מצגת ∗
שיתופית

גיבור והקשרה ∗
של התקופה 
בה הוא פעל 

ערכים ומנגנונים ∗
בעולם 

הדמוקרטיה

תכנים ∗
תיאורטיים 
ופרקטיים 

בתחום העיצוב



ידע התייחסויות מיומנויות
הסתברות:

הסתברות של מאורע
קומבינטוריקה – תורת 

הצירופים
חישוב הסתברויות
חישוב תוחלת רווח

עריכת וידאו עבודה בצוות 

פסיכולוגיה:
התמכרות, צורך

רציונליות ואי רציונליות

איתור מידע, ניתוחו ועיבודו הגשה בזמן

תחום הפרויקט:
שלבי הכנת כתבה

פרסומות – תוכן ומסר

הצגת המידע בצורה גרפית

תנו למספרים לסדר לכם את החיים- י.מ.ה



לכל אחד מפריטי הימה שקבענו נחשוב ונתכנן-  איך נעריך אותם? ▪

כלומר, איך אני כמורה , אוכל להעריך את התלמיד בכל אחד מפריטי 

הימה שציינתי? 

אילו אירועי הערכה אקיים כדי שאוכל לראות את יכולותיו/ רמתו בכל 

אחד מפריטי הימה?

איך נעריך?



למה אנחנו עושים זאת?
כי אם התחייבנו לעצמנו ולתלמידים על ימה מסוימת, אנו רוצים להיות מסוגלים ▪

להגיע להערכה מדויקת על כל אחד מפריטי הימה שקבענו. 

הרגלים מיומנויות  ידע

אחריות אישית ללמידה ●
- עבודה בכיתה והגשה 

בזמן. 
חשיבה יצירתית.●

הקניית ידע - המחשה, הסבר  ●
והדגמה ברורה של רעיון מדעי.

תכנון מוקפד של הדוכן וביצוע ●
אסתטי, על פי התכנון.

הבנת המושגים כוח ●
ואינטראקציה, 

המאפיינים של כוחות 
שונים, והשימוש 

בהם. 
תרשים הכוחות ●

הפועלים על גוף.



דף הערכה לתלמיד שניתן לו בסוף הפרויקט

 
במידה רבה 

מאד
במידה 
רבה

במידה 
סבירה

במידה 
מועטה

לא הוגש / 
לא ניתן 
להערכה

ידע

הבנת המושגים כוח ואינטראקציה, המאפיינים של כוחות 
שונים, והשימוש בהם.     

כיצד משרטטים תרשים כוחות, וכיצד הוא מביא לידי ביטוי את 
המאפיינים השונים של כוחות     

מיומנויות

המחשה, הסבר והדגמה ברורה של רעיון מדעי - באיזו מידה 
הרעיון וההסבר שנתתם סיעו ללמוד על הכוח / התופעה 

שלכם.
    

תכנון מוקפד של הדוכן וביצוע אסתטי, על פי התכנון.     

הרגלים

עבודה בכיתה והגשה בזמן.     

מציאת פתרונות לא שגרתיים, "מחוץ לקופסא", בתכנון 
הפעילות בדוכן שלכם     

??? יקרה. הפרויקט הזה החל במשבר רציני שהיה לך בעבודת הצוות. בהמשך הצלחת למתן את התגובות שלך כלפי 

החברים בקבוצה, גם אם אין להם את האחריות המרשימה ללמידה שיש לך, או שהקצב שלהם שונה. נראה שהתסכול 
מעבודת הצוות לא אפשר לך לפתח תוצר מיטבי, שיהיה גם יצירתי, וגם ימחיש באופן מוצלח את הביטויים השונים של 

כוח החיכוך. מבחינת הבנה של הנושאים התיאורטיים ואחריות ללמידה המשכת להצטיין. כל הכבוד לך!!!!



כדי להגיע לרמת ראיית 
תלמיד ורמת הערכה 

שכזו,אנו המורים 
צריכים ליצור תוכנית 

הערכה מדויקת 
המתארת איך אראה כל 

תלמיד על מנת שאוכל 
להעריך אותו בסוף 

הפרויקט ברמת דיוק 
שכזו.

יצירת תכנית הערכה מדויקת
 

במידה רבה 
מאד

במידה 
רבה

במידה 
סבירה

במידה 
מועטה

לא הוגש / 
לא ניתן 
להערכה

ידע

הבנת המושגים כוח ואינטראקציה, המאפיינים של כוחות 
שונים, והשימוש בהם.     

כיצד משרטטים תרשים כוחות, וכיצד הוא מביא לידי ביטוי את 
המאפיינים השונים של כוחות     

מיומנויות

המחשה, הסבר והדגמה ברורה של רעיון מדעי - באיזו מידה 
הרעיון וההסבר שנתתם סיעו ללמוד על הכוח / התופעה 

שלכם.
    

תכנון מוקפד של הדוכן וביצוע אסתטי, על פי התכנון.     

הרגלים

עבודה בכיתה והגשה בזמן.     

מציאת פתרונות לא שגרתיים, "מחוץ לקופסא", בתכנון 
הפעילות בדוכן שלכם     

??? יקרה. הפרויקט הזה החל במשבר רציני שהיה לך בעבודת הצוות. בהמשך הצלחת למתן את התגובות שלך כלפי 

החברים בקבוצה, גם אם אין להם את האחריות המרשימה ללמידה שיש לך, או שהקצב שלהם שונה. נראה שהתסכול 
מעבודת הצוות לא אפשר לך לפתח תוצר מיטבי, שיהיה גם יצירתי, וגם ימחיש באופן מוצלח את הביטויים השונים של 

כוח החיכוך. מבחינת הבנה של הנושאים התיאורטיים ואחריות ללמידה המשכת להצטיין. כל הכבוד לך!!!!

כדאי וראוי להוסיף הערכה אישית במלל חופשי לתלמיד שמסכם איך ראית אותו בפרויקט כסיכום 
הוליסטי ושלם



בנקודות זמן 
שונות לאורך 

הפרויקט

מורה
עמיתים
מומחה
תלמיד

הערכה

מימתיאיךמה



בנקודות זמן 
שונות לאורך 

הפרויקט

מורה
עמיתים
מומחה
תלמיד

עקרון חשוב בהערכה: גיוון

מימתיאיךמה



המשימה א- סינכרונית שלכם..

קביעת ימה ואירועי הערכה לימה בפרויקט שלכם



1. תוכנית הערכה- קביעת ימה ואירועי 
הערכה לימה

ידע מיומנויות התייחסות/ערכים/הרגלים
1

.2

אירוע הערכה מה ניתן להעריך באירוע 
זה (מתוך הימה)

מי מעריך

1
.2



א. מה מעריכים? חישבו והגדירו את הימ"ע של 
הפרויקט. 

What to know .ידע-  2 גופי ידע / מושג/ רעיון שחשוב לכם שהילדים ידעו ויבינו אותו
איך בוחרים / מדייקים? 2 דברים מהנושא המרכזי של גוף הידע שהם עמוד השדרה של 

הנושא.

מיומנויות- 2 דברים של "איך עושים?"  (how to do?) מיומנויות מרכזיות בפרויקט 
שקשורות לתוצר.

התייחסויות- 2 דברים שמספרים על "איך להיות?" (how to be?) מרכזיים שחשוב 
לכם לשים דגש בפרויקט זה.

היו מדויקים, 
כי השלב הבא הוא...

ידע מיומנויות התייחסות/ערכים/הרגלים
1

.2



ב. איך נעריך כל אחד מפריטי הימ"ה?
קבעו אירועי הערכה לאורך הפרויקט דרכם אוכל להעריך את התלמיד ▪

בפרויקט.

לכל אירוע הערכה כיתבו – אילו פריטי ימה מתוך הימה שקבעתם ניתן להעריך ▪

באותו האירוע. 

* הבהרה- אל תוסיפו פריטי ימה חדשים שלא קבעתם בימה הראשונית. ▪

לסיום קיבעו גם מי מעריך .▪

אירוע הערכה מה ניתן להעריך באירוע 
זה (מתוך הימה)

מי מעריך

1
.2



כדי לתכנן את אירוע ההערכה לאורך הפרויקט 
ניישר קו

דרישות סבירות מתלמידים בפרויקט שמסגרתו הינה  10 שיעורים כפולים 
1-2 משימות חקר (תלוי בגודל)▪
תוצר ביניים אחד▪
תוצר סופי ▪
משימת רפלקציה (לאורך או בסוף הפרויקט)▪

*הערכות נוספות יכולות להיות תוך כדי עבודה בכיתה, בקבוצות, השתתפות 
במליאה...

כלומר, תוך כדי העבודה השוטפת של התלמידים בפרויקט.



דגשים והבהרות:

אירוע הערכה לא חייב להיות אירוע שנבדק ומוערך באופן חד פעמי. ▪

למשל, אם קובעים שאחד ההתייחסויות הוא הגשה בזמן אז סך כל ההגשות 

יוכלו לתת לי הערכה האם הרגל "הגשה בזמן" יוערך במידה גבוהה, בינונית או 

נמוכה.

אירוע הערכה אחד יכול להעריך כמה פריטי ימה (ואפילו רצוי שכך ייעשה)▪

פריט ימה אחד יכול להיות מוערך בכמה אירועי הערכה (ואפילו רצוי שכך ▪

יעשה). 



עוד כמה שאלות משמעותיות 

בנוגע להערכה...



איך נעשית חלוקת ההערכה בין האישי 
והקבוצתי?

איך פותרים את הפער בין עבודה אישית להערכה קבוצתית?▪



הערכה סטנדרטית אל מול הערכה אינדיבידואלית

האם יש מתח בין השניים?▪
האם נתקלתם בדילמה הזו? איך ▪

ניתן להתייחס אליה?



הערכה אותנטית ו"רואה תלמיד" מתחשבת ב:

איכות▪

עבודה קשה▪

חייבים להתחשב בשניהם אם אנו כמעריכים מעוניינים באמת לראות את התלמיד 

ולהתייחס למקום שממנו מגיע.



משימה א- סינכרוניות

קביעת ימה ואירועי הערכה לימה
מועד אחרון להגשת המשימות 29.9 , יום חמישי.



המפגש הבא יתקיים ב 5.10, יום אחרי ראש השנה, יהיה עמוס וגדוש בנושאים 

הבאים:

 מחוון לתוצר סופי▪
 ציר זמן של הפרויקט▪
▪The 6’A of Good Project  -קריטריונים לפרויקט טוב 


