
סדנת הערכה  
דיפרנציאלית בלמידה  

מרחוק 

אילה ליאור

מתמחה במדידה והערכה בחינוך

פיתוח תכנים דיפרנציאלים והערכה דיפרנציאלית בשדה החינוכי, עוסקת בהוראה



כתבו במילה אחת למה נועדה הערכת תלמידים

https://www.menti.com/f4npy34gdr

https://www.menti.com/f4npy34gdr


תפקידי הערכה
הערכה מסכמתהערכה מעצבת

סיכום שלב למידהשיפור מיומנויות וקידום הידעמטרה

נושא/לרוב בסוף פרקמתבצעת כחלק אינטגרלי מתהליך הלמידהעיתוי

מיומנות/מבחני ידעהערכה חלופית–מגוונים כלי הערכה

לרוב המורה או מעריך חיצוניהתלמיד והעמיתים, המורהגורם מעריך

ציון
מפורט  " ידידותי"משוב , דגש על אלמנט התיאור

כולל המלצות לתיקון ולשיפור, ובהיר לתלמיד
ציון מספרי

לרוב דגש על שפיטה ופחות תיאור

התאמה ללומד
סגנונות למידה שונים וליכולות  מתייחסת ל 

השונות של הלומד
כולם עושים את אותו הדבר

תוצרתהליךמיקוד



מגוון כלים המשמשים להערכת תלמידים

תלקיט  
מטלת ביצוע

–חקירה 
מעשית/עיונית

/ ח "דו–תוצרים 
/ מצגת / דגם 

/ עיתון/ הדמיה 
/  תערוכה

/  פודקאסט
משחקים

פ"ביצוע בע

הרצאה

ראיון/שיחה

/  משחק תפקיד
מחזה

שיחת / דיון 
הערכה

רפלקציה והערכה 
עצמית

שאלון

יומן למידה

יומן קריאה

מפגשי הערכה

ראיון

מפת מושגים

משחקי למידה

הערכת עמיתים

תצפית 

מבחן

ברירה-רב

לא נכון/ הכון 

התאמה

השלמה

ח
תו

פ

תשובה קצרה

חיבור

בי
טי

ק
ביי

או

כלי הערכה המשקפים את הגישה החלופית להערכה 
כלי הערכה המשקפים את 
הגישה המסורתית להערכה  



הוראה דיפרנציאלית והערכה
הן בדרך הלמידה שלהם והן בדרך שבה , התחשבות בהעדפות הלמידה ובמתן בחירה לתלמידים•

יציגו את הידע

.  המורה צופה את הצרכים של התלמידים ומגיב להם•

:ידי-מורים יוצרים דיפרנציאציה על, כדי לתת מענה לצורכי התלמידים•

הצרכים ותחומי , החוזקות, של ביצועי ההבנההערכה מעצבת מתמדת: עקרון מפתח חשוב•
זיהוי צרכים ייחודייםוכן, העניין

התאמת  
מה  )התוכן 

(?לומדים

התהליך 
איך  )

(?לומדים

התוצר 
איך  )

מציגים את 
(?ההבנה



הוראה דיפרנציאלית והערכה
הן בדרך הלמידה שלהם והן בדרך שבה , התחשבות בהעדפות הלמידה ובמתן בחירה לתלמידים•

יציגו את הידע

.  המורה צופה את הצרכים של התלמידים ומגיב להם•

:ידי-מורים יוצרים דיפרנציאציה על, כדי לתת מענה לצורכי התלמידים•

הצרכים ותחומי , החוזקות, של ביצועי ההבנההערכה מעצבת מתמדת: עקרון מפתח חשוב•
זיהוי צרכים ייחודייםוכן, העניין

התאמת  
מה  )התוכן 

(?לומדים

התהליך 
איך  )

(?לומדים

התוצר 
איך  )

מציגים את 
(?ההבנה

ללא הערכה מתמדת לא 
תתקיים הוראה  

דיפרנציאלית



אתגרי הלמידה המקוונת
מורה כמפתח תוכן תלמיד כשותף פעיל בתהליך הלמידה

חוויתי , אטרקטיביות, יצירתיות, גיוון-יצירת חיבור ללמידה גמישות

(  סינכרוני ו אסינכרוני)שילוב סגנונות הוראה ולמידה  מיומנויות לומד עצמאי

זיהוי צרכים ייחודיים  ( דיפרנציאליות)התאמה לצורכי התלמיד  פניות ללמידה

הנעה לפעולה ושיתוף/חיבור ריגשי/יצירת עניין-יצירת מוטיבציה  הנעה עצמית

ידע בכלים דיגיטליים מגוונים דיגיטליישימוש בידע 

יצירת אירועי הערכה מקוונים מותאמים משוב עצמי



הערכה מעצבת בלמידה מקוונת

אינטראקטיבית וגמישה, הסביבה הדיגיטלית עשירה במדיה•

לצורכי תלמידיוהתאמהואוטונומיההיא מאפשרת למורה •

הם  , הכלים הדיגיטליים יכולים לתרום לתהליכי הערכה•

מיידית ומתמשכת בין המורה לתלמידים  תקשורתמאפשרים 

ובין התלמידים לבין עצמם 

אוטומטי ומפשטים את  מיידימשובחלק מן הכלים מאפשרים •

תהליך הערכה

אחרי נתוני לומד ומספקים  מעקבחלק מהכלים מאפשרים •

הערכת ההישגיםלמורה תמונה מיידית לצורך 



online-stopwatch

כובע הקסמים

https://courses.campus.gov.il/courses/course-v1:EDU+altAsses+2019_1/courseware/649cf9de0dbc477895c14d9463869471/5a8071d8d1c84590a3ccfd1b83ed4750/?child=last
https://docs.google.com/forms/d/1wXcYbC1-OqQn7OTcybFAgWwfrEYFnBuoku-DDh3Ctxw/edit
http://vizia.co/videos/636a76396ab890816b5aac/share
https://www.lergo.org/index.html#!/user/create/lessons?lergoLanguage=he&lergoFilter.model.subject=%22science%22&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
https://app.wizer.me/editor/yvtPiC3iAf90
https://wordwall.net/he/result/a/4441303
PollEv.com/ylhlyvr049
https://www.triventy.com/my/games
https://padlet.com/oenden/orr4enden
https://ludus.ac/discover
https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/jack-in-a-box-name-picker/?r=gpqkiuNHhb
https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/magic-hat-name-picker/?r=ExxkemPHhb
https://www.mentimeter.com/s/2fb3a51e9248f52eefed0a98924c0d6f/d62c568d2f0e/edit


הערכות ביניים של החומר הנלמד

.חלק חשוב מאוד בביצוע הערכות הביניים הוא העיבוד והמשוב•
:על המורה לדאוג לעבור על תוצרי התלמידים במסגרת מדידת הביניים ולהסיק מכך

?מה המידה בה התלמידים שולטים בידע ובמיומנויות שנלמדו עד כה•

?מהם הפערים או מהי השונות בכיתה•

?אילו טעויות או שגיאות שכיחות יש לתלמידים•

?האם יש תלמידים שנדרש לקיים עמם תהליך ייחודי•

.ה להבנות את המשך תהליך הלמידה/על בסיס התשובות לשאלות אלו המורה יכול•

בנוסף רצוי שהמורה תתכנן משוב או התערבות ייחודיים ואישיים לפחות לחלק מתלמידי  •
.הכיתה



זו יכולה . נערוך משוב מהיר וקצר שבו התלמידים מקבלים שאלה ועונים על עליה בזמן קצר
מה הדבר הכי חשוב  )או שאלה רפלקטיבית , ...(מה פירוש המושג)להיות שאלת תוכן 

(?שלמדת בשיעור

,  תחרותיות, מעורבות פעילה)ניתן להשתמש בכלים דיגיטליים שיש להם מאפיינים משחקיים 
מאפשרים ליצור כלי הערכה שונים המותאמים לתלמידים ספציפיים ולנסיבות  , ('ניקוד וכד

:לדוגמה. הוראה ייחודיות

הערכות ביניים של החומר הנלמד

online-stopwatch

כובע הקסמים

https://padlet.com/ayalali1/fegpoc1jdnt33iny
https://www.mentimeter.com/s/2fb3a51e9248f52eefed0a98924c0d6f/d62c568d2f0e/edit
https://wordwall.net/he/result/a/4441303
https://www.triventy.com/my/games
https://www.polleverywhere.com/activities
https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/jack-in-a-box-name-picker/?r=gpqkiuNHhb
https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/magic-hat-name-picker/?r=ExxkemPHhb


יומן קריאההסבר–מטלת ביצוע•

פודקאסט•

הקמת תערוכה-מצגת שיתופית •

.עיתון שמסכם את הנושאים שנלמדו/כתיבת ספר•

בימוי והפקה של הצגה•

הרצאה•

סרטון עריכת ניסוי•

בניית משחקים•

המלצה על מקום  •

חדר בריחה•

משפט מבוים•

פרויקט משותף•

אוסף נבחר של תוצרים של התלמיד-תלקיט דיגיטלי •

כל תלמיד יתבקש לחקור נושא אחד ולכתוב את ממצאיו בטבלה שיתופית-טבלה שיתופית •

הסביבה מאפשרת שיתוף בתיקיות ובקבצים בשלוש דרגות  
:שיתוף

צפייה•
אפשרות כתיבת הערות•
עריכה מלאה•

 Googleניתן לעקוב אחרי השינויים שנערכו בסביבת 
Drive  ובמסמכים השונים על ידי צפייה בהיסטוריית

.הגרסאות
היסטוריית הגרסאות מתעדת גם את העשייה האישית של  

תכונה זאת תורמת לתהליך . כל אחד משותפי העריכה
.ההערכה כאשר העבודה נעשית על ידי קבוצת תלמידים

Google Drive

https://youtu.be/qEyJOQgi5bk
https://youtu.be/ReRLsW0U8JI
https://digitalpedagogy.co/2020/06/22/anchor-%d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/#more-21945
https://docs.google.com/presentation/d/1gWX5rFvJ2IMQnUa1kQtQdbUmRWwaGX6t-z4IIPufl-4/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/forms/d/1wXcYbC1-OqQn7OTcybFAgWwfrEYFnBuoku-DDh3Ctxw/edit


תודה על ההקשבה


