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גם  , כן-פי-על-ואף... להתווכח, כמובן, על העתיד קשה"
נשתדל  אפוא לשקול  . על העתיד פרוש שלטון ההיגיון

 "את שיקולינו באורח הגיוני

 (  בוטינסקי'זאב ז)     

 

 

"Worth while goals come first, not our methods 
for assessing progress toward these goals “ 

(Atkin, 1970)  
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 "החינוך הוא הקניית האמנות של השימוש בדעת"
 The aims of education) , 1967, וויטהד( 
 

שהם אינם מתאימים  , וויטהדעל פי , הסכנה בבחינות חיצונית
למורכבות הגורמים השותפים לתהליך החינוך העוסק בנפשות  

 . אנוש
 יש לשאוף לאינטגרציה של ידע ולהתאים לכך את  , וויטהדעל פי

 .ההוראה והבחינות
" לבתרים את הבגד השלם נטול התפרים של הלימודים תותרואל  "

 ( וויטהד)
 ( וויטהד" )גורלו נחרץ -שכלי מאומן כחעם שאינו מעריך 

 
 שכלי מאומן כח–זוהי מטרת העל של החינוך 
 

 

ללמוד לדעת-   Learning to know  

ללמוד לעשות-Learning to do    

ללמוד לחיות עם אחרים- Learning to live 
with others   

ללמוד להיות- Learning to be  
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 הקשר בין מטרות החינוך לדרכי הערכה. 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Anderson, 1998) 
 

 ?  האם הגישה של הערכה חלופית מהווה מענה למטרות ההוראה. 3

גישה  
  קונסטרוקטוביסטית

Delors  דוגמאות של דרכי
  הערכה חלופיות

Multiple meanings   ללמוד לדעת Concept map 

Focus on inquiry  ללמוד לעשות Performance 
assessment  

Learning as a 
collaborative process 

 Project work ללמוד לחיות עם אחרים

Learning to connect 
between cognitive, 

affective and conative 
abilities 

 portfolio ללמוד להיות
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 -דוגמא מהוראת הפיזיקה. 4
Ince, E., & Yilmaz, O. (2012). The Usage of Alternative 
Assessment Techniques in Determination of 
Misconceptions About Electromagnetic Field-Magnetism 
Contents and Effects of Video-Based Experiments on Pre-
service's Achievement.  

דעות על תופעות טבע (: אלטרנטיביות)הגדרה של דעות שגויות 
או חברה שהתלמידים מביאים איתם והם משפיעים על 

 תהליכי הלמידה

התגברות על דעות שגויות : מטרות הניסוי 

שימוש בהערכה חלופית: Concept maps, branched 
diagnostic trees, structured grid  

 

 תוצאות הניסוי 
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פעילות תיאטרון בבית  : דוגמא מהתחום ההומניסטי
 .באמסטרדם ספר לילדים בסיכון

מספר שמשות החלונות של בתי  : הערכה חלופית
 .המנופצות על ידי התלמידים, הספר

חשיבות המודעות של המורים לקשר בין המטרות  
 להערכה

תיאור מחקר על השקיית  : דוגמא מלימודי הבוטניקה
 ".  הצמח הוא בית גידולו"הדרים בספר לימוד 
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