
 
 

 

  התמודדות עם אתגרי המדידה וההערכהבנושא  2מס'  לסקירה קול קורא

ומחנכות  ערכיםוכניות לאומיות המקדמות הערכה של תבאת האתגרים המרכזיים במדידה ו סקירה זו תציג

 .אליהם

אתגרים המרכזיים ב  יעסוקוהוא  על סקירת ספרות, יתבסס 'שני חלקים מרכזיים: חלק אתורכב מסקירה ה

יתמקד בכמה תוכניות לאומיות חלק ב'  .חינוך לערכים ה שלהערכבמדידה ובועוד(  אתיים)פילוסופיים, 

חיפוש תתבסס על העבודה הן. במדידה והערכה שלוהמורכבות שאתגרים את היציג המחנכות לערכים ו

רלוונטיים והצגת דוגמאות מתוך תוכניות הערכה ומדידה מרכזיות בעולם בתחום החינוך מקורות ספרות 

 לערכים. 

 אתגרים מרכזיים במדידה ובהערכה של חינוך לערכים חלק א': 

במדידה והערכה של שמורכבות באתגרים וויעסוק ב כותב או כותבת הסקירהיחד עם ייָקַבע מבנה חלק זה 

 : חינוך לערכים

o  יות והוגנותטמתודולוגיים כולל אפקטיביות, אותנאתגרים.  

o  רגשייםוחינוכיים, פדגוגיים אתגרים. 

o  אתיים. אתגרים 

o ם אלו(נתוניל מערכת החינוךאו  אתגרים תרבותיים )הפרשנות התרבותית של הציבור. 

 לערכים לאומיות תוכניות של ובהערכה במדידהומורכבות  אתגרים: ב'חלק 

 האתגרים  ,לאומיות )או תוכניות בהיקף גדול(כניות ותארבע ערכה של ההמדידה והיוצגו מערכי בחלק זה 

 רשימת התוכניות מפורטת בהמשך המסמך.  .עליהןוהביקורת  בהפעלתן

  :הבאות כנית יש להתייחס לשאלותועבור כל ת

שהתוכנית שואפת  םמרכזייה הערכים םמטרות התוכנית? מה ןמה: בקצרה תיאור התוכנית 1.1

  ה? הרקע להפעלת ומה, והתוכניתפועלת כמה שנים  להטמיע?

  יישום התוכנית?  אחראי עלהמי הגורם  כיצד מודדים?מדידה: מה מודדים והערכה והמערך ה 1.1

 בפיקוח על החינוך לערכים וסוגיות הקשורות לנושא, למשל:  אתגרים 1.1

 הטענות שלהם כלפי התוכנית? ןביקורת על התוכנית? מההמותחים הגורמים  הםמי 1.1.1

 ?האינדוקטרינציה )כפיית ערכים מסוימים( כיצד בא לידי ביטוי נושא 1.1.1

לעומת  שמצליחים בחינוך לערכיםצוותים למוסדות ותגמול דיפרנציאלי ל האם ניתן 1.1.1

 מיהו הגורם האחראי לכך? ? כלפי אלו שאינם עומדים בציפיות המופעלות ותסנקצי

קריטריונים בתחום המדידה וההערכה להנוגעים לסטנדרטים ו רשמיים מסמכיםש להתייחס במסגרת זו לי

העוסק של התוכנית, למחקרים ומאמרים אקדמיים העוסקים במקורות שצוינו לעיל וכן לסיקור תקשורתי 

 ת המדידה וההערכה לעיל. ואתגרים שבשיטבמורכבות וב
 



 
 

 

 : כניות הלאומיות ותרשימת ה

   .ארה"בב( Character Education) חינוך אופי .1

 ( בסינגפור. VIA – Values in Action) ערכים בפעולהכנית ות .1

 בדגש על ערכים דמוקרטיים.  קידום חינוך לערכים בריטיים .1

  .בצרפת (Moral and Civic Education) מוסרי ואזרחיחינוך  .4
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 ₪ 8500תשלום בגין הסקירה: 

 .שבועות מיום אישור ההצעה המקדמית 10עד לוח זמנים להגשת הסקירה: 

 : סקירההשלבים בהגשת 

  בתחום הצגה של סוגי האתגרים יושלם בתוך שבועיים מיום אישור ההצעה המקדמית ויכלול : 1שלב

 . מהסכום 15% הערכה ומדידה של ערכים. בסופו יועבר לכותב או לכותבת

  וכן  טיוטה מתקדמת של חלק א'ויכלול הגשת  1יושלם בתוך חמישה שבועות מסיום שלב : 1שלב

  . מהסכום 40%סקירת תוכנית לאומית אחת לפי ההנחיות שלעיל. בסופו יועבר לכותב או לכותבת 

  בסופו יועבר  .המלאהסקירה ויכלול הגשה של ה 1יושלם בתוך שלושה שבועות מסיום שלב : 1שלב

 . מהסכום 15%לכותב או לכותבת 

 : בכתב ובשיחה בפני חברי הוועדה.אופן הגשת הסקירה

לעיל יש לבחור אחת מהתוכניות הלאומיות : כתיבה לצורך הגשת מועמדות לכתיבת סקירת המחקר תרגיל

יש לכלול את האתגרים והמורכבות שבמדידה וההערכה של  ת על התוכנית. בתיאורוג שלוש ביקורולהצי

 תפיסת עולמם. אורך התרגיל: עד עמוד.  יהגורמים שמתחו ביקורת על התוכנית ומה הםהתוכנית ולפרט מי

: טופול נירית ר"ד ,הוועדה יש לשלוח את התרגיל ואת קורות החיים למרכזת

nirit.education@academy.ac.il  11/5/1010עד לתאריך . 

 

 הסקירות נוהל ביצוע

כל הצעה למועמדות תכלול את כל מועמד ומועמדת רשאים להגיש מועמדות לכתיבה של עד שני דוחות.  .1

 שניהם בקובץ אחד.  –קורות החיים של מגיש או מגישת ההצעה )עד עמוד( ומשימת כתיבה 

היא עשויה לבקש  ,כןכמו אחת מן ההצעות שתוגשנה.  באףלעצמה את הזכות לא להשתמש זמה שומרת והי .1

 מעוניינת לממן.  תהיה  ושאות מתווה סקירהלקראת קבלת שונות שילוב הצעות או שינוי דגשים, תוספות 

 הוועדהאחר הנדרש בהערות, תשמש הסקירה המתוקנת את  ומילא או הכותבת לאחר שיאושר כי הכותב .1

באמצעות כתיבת מסמך "דגשים מתוך סקירה". להחליט על הנגשת הסקירה  העשויוועדה . היהנבדיו

 מסמך ההנגשה ייכתב בידי צוות היוזמה ויופץ על ידה. 

או מחברת זכויות היוצרים על המסמך יהיו שייכות לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מחבר  .4

 ובל.להשתמש בה בפרסומים מדעיים, כמק ויורשהסקירה 

 זמה תיעשה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. וההתקשרות בשם הי .5
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