
 מה היא אומרת על.... 

רצינו לבדוק עם הבוגרים שלנו בתכנית לתואר שני בהערכה בחינוך של מכללת סמינר הקיבוצים איך 

 הם מסכמים את תקופת הלימודים שלהם במכללה, למה בחרו בתחום, איפה הם עכשיו ועוד ועוד...

 ותראו מה היה לה להגיד 2019שסיימה את הלימודים בתכנית בשנת רחל בראון שגב, תכירו את 

 איפה עבדת לפני הלימודים? .1
 .ב בבית ספר רמת חן, רמת גן-עבדתי כמחנכת בכיתות א

 

 למה החלטת ללמוד תואר שני? .2

הרצון לפתח את עצמי מבחינה מקצועית בעוד תחומים. לפגוש אנשי חינוך מעוררי השראה 

 שייסעו לי להתפתח ולהתקדם בתחום החינוך. 

 

 למוד את התחום?מה הניע אותך ל .3

תחום של בהיה לי חשוב ללמוד תואר בשני במכללת סמינר הקיבוצים. בחרתי להתמקד 

אנשי חינוך שיודעים לפתח ולקדם תרבות  - הערכה כי הבנתי שלשם מערכת החינוך מכוונת

 הערכה בית ספרית אשר מבוססת על גישות מתקדמות.

 

 ספרי לנו על מרצה שהשפיע עליך ואיך? .4

 פלדמן.-לוי ד"ר אירית

 מהי?" -בשנה א', אירית לימדה קורס בשם "הערכה

תי והכרתי את עולם ההערכה על שלל גווניו. ראיתי כיצד מנחה מחוברת לנושא יבזכותה גיל

 למד. לרצות להבין וליישם את הנ ,ואיך זה משפיע עליי

ל "תהליכי פלדמן גם הנחתה אותי בעבודת הגמר וסייעה לי לפתח ולהעמיק בנושא ש-ד"ר לוי

 הערכה עצמית אצל תלמידים" אשר משפיע ומעצב את זהותי כאשת חינוך והערכה.
 

 מה אומר לך המושג 'השפעה'? .5
 . 2020המושג "השפעה" נראה לי מיושן ופחות רלוונטי לעולם החינוך בשנת 

לתפיסתי, התלמידים שלי ואני חושבים, שואלים, מתנסים, לומדים ומעריכים באופן שוויוני 

 וכתוצאה מכך יש הדדיות בנינו. 

כך גם אני מקבלת מהם משוב מקדם על  ,כשם שאני מעריכה את התהליכים שהם חווים

 למידה וההערכה בכיתה.התהליכי ההוראה, 

 

 דש בתכנית?איזה טיפ תרצי להעביר הלאה לסטודנט ח .6

לא לפחד להתחיל לעבוד כרכזי הערכה בבית הספר כבר בשלב הלימודים. למידה תוך כדי 

 התנסות זו דרך נכונה להבין את משמעות התפקיד. 

 

 ספרי לנו על רגע משמעותי, מכונן או הומוריסטי, שחווית במהלך לימודים .7

אחד הרגעים שאני הכי זוכרת זה ההבנה שכל מה שידעתי או חשבתי שאני יודעת על 

הערכה הינו מצומצם ויש עוד מגוון של תפיסות, גישות וכלים לקיים תרבות הערכה בית 

 ספרית מיטבית. 
 

 קבות הקורונה והמעבר לעולם מקוון?איזה דבר חדש למדת על התחום בע .8

את צוות ההוראה והתלמידים מהו משוב מקדם למידה, למדתי על החשיבות והצורך ללמד 

ים מגוונים יאילו שאלות שואלים כדי לסייע לתלמיד.ה לכתוב רפקלציה ועל כלים דיגיטל

 שיכולים לסייע בהערכה חלופית .
 

 איפה את עובדת כיום?. 9

 רכזת הערכה בבית ספר רמת חן, רמת גן - 

 פסג"ה רמת גןא' תחילה,  -מנחה בתוכנית מורים מובילים -

 סגל אקדמי במכללת סמינר הקיבוצים -
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