
הערכה עצמית 
ודיאלוגית

בית ספר רמת חן ע"ש אילן רמון, רמת גן



קצת על בית הספר שלנו

1070 תלמידים•

שכבות א'-ח'•

מרחבי למידה•

כיתות ה'-ח' – מגמות •



 אזרחות
דיגיטלית מעבדת מייקר  תכנות

רובוטיקה
 רופאים
צעירים

חווה חקלאית שפת הגישור הגנה עצמית יציבה ותזונה

 חשיבה מחוץ חשיבה חיובית
לקופסה זוזו  תרבות יהודית

 ישראלית



קולנוע ספורט מחול מוסיקה

רדיו אומנות תיאטרון



מטרת היוזמה
 שינוי בתפיסת ההערכה

בתוך בית הספר
 להביא לידי ביטוי

  מיומנויות, יכולות וערכים
 בתהליכי ההוראה

  .והלמידה

 ליצור שותפות אקטיבית
 של התלמיד ואחריות
 לתהליכים לימודיים,

.התנהגותיים וחברתיים

 לפתח פרקטיקות
.בהערכה



הערכה עצמית ודיאלוגית

"בתי הספר צריכים לעשות יותר מאשר להתמקד בהישגי 
התלמידים ובהערכות סטנדרטיות של ביצועים. עליהם להבטיח 

שהתלמידים יהיו מצוידים להתמודד עם ולהתגבר על אתגרים, 
וזאת באמצעות פיתוח כישורים כמו: התמחות גלובלית, אזרחות 

גלובלית, אוריינות לפיתוח בר קיימא, יזמות וחדשנות, תכנות 
וקידוד, אוריינות פיננסית, רווחה."

מתוך מסמך מרכיבי חינוך 2030



הערכה עצמית ודיאלוגית



השותפים מחנכים צוות מתי"א תלמידים  מורים
מקצועיים

מורי המגמות צוות ניהול צוות הערכה



תהליך הערכה אצל הצוות המקצועי

 פיתוח מקצועי  בנושא
 הערכה עצמית, גיבוש זהות
מקצועית למידת אבני הבניין

 מיפוי הגישות, המיומנויות
  והערכים אותם נפתח ונעריך

 בחירה ושילוב יכולות של
 בתכנון E2030  -אבני הבניין

.הלימודים ובהערכה

 בניית כלים ופרטיקות
 להערכת היכולות שנבחרו
  .על ידי צוות בית הספר



תהליך הערכה אצל 
הצוות המקצועי

 תכנון הערכה עצמית ודיאלוגית
מורה-תלמיד-הורה

 גיבוש הערכה הוליסטית על כל
תלמיד על ידי הצוות המקצועי

  בניית מסמך הערכה

  מפגש הערכה- דיאלוגית



תהליך ההערכה אצל התלמידים

 היכרות עם  שפת
ההערכה

 התנסות בכלי
 הערכה שונים

 מיפוי יעדים אישיים
 אצל התלמיד,
 בתחום הרגשי,

חברתי, התנהגותי

 בניית תוכנית
  ""הדרך שלי

 כתיבת מסמכי 
הערכה

 קיום מפגשי הערכה
 הכוללים: הורים,
מחנכת ותלמיד/ה



אבני הבניין 2030

חשיבה ביקורתית

מיומנויות למידה ולמידת מיומנויות

פתרון בעיות

חשיבה רפלקטיבית, הערכה וניטור

מודעות עצמית

אחריות

מוכוונות למטרות והשלמתן

אחריות

מוכוונות למטרות והשלמתן



"הדרך שלי"

הכיוון הכללי   מטרה  נקודת הישג חשובה
לאורך הדרך



לפני שאני מחליט על היעד 

?מה יקרה כאשר אפעל  מה לא יקרה כאשר
?אפעל

 מה יקרה
?כאשר לא אפעל

 מה לא יקרה
?כאשר לא אפעל



מחברת הערכה עצמית- תיעוד תהליכים לאורך כל השנה



'שיח דיאלוגי תלמיד/ה ומחנכת- שכבת ב



'שיח דיאלוגי תלמיד/ה ומחנכת- שכבת ג



שאלון לתלמיד/ה



הערכה עצמית בסיום מבחן



דגם של קביעת ידעים ודרכי פעולה





תודה על ההקשבה

רחלי שגב בראון, רינת צדקה, ורד שני


