
 מה היא אומרת על.... 

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

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

 מה היה לה להגידותראו  2016, שסיימה את הלימודים בתכנית בשנת אמאל כנעאןתכירו את 

 

 ?איפה עבדת לפני הלימודים .1

 

לפני הלימודים עבדתי כרכזת ומורה למקצועות האלקטרוניקה והחשמל בבית ספר תיכון 

 בכפר ירכא.

 

 למה החלטת ללמוד תואר שני? .2

 

לכל אחד יש את השאיפות שלו בחיים, ואני שואפת תמיד להתפתח וללמוד בכדי להתקדם 

לתפקידים חשובים במערכת החינוך מצד אחד, ומצד שני  בקריירה המקצועית ולהגיע 

 להשפיע על תהליכים חינוכיים ולהגשים את תחושת הסיפוק העצמי.

 

 את התחום?ללמוד הניע אותך מה  .3

 

בעקבות שיחה מקצועית עם מנהלת בית הספר בו עבדתי הבנתי כי תחום ההערכה בחינוך 

רשם וקבעתי שיחה עם ראש החוג של תחום הינו מבוקש וכולל תכנים מעניינים, החלטתי להי

זה בסמינר הקיבוצים, ועל אף שהייתי על תנאי היא קבלה אותי, דבר אשר הניע אותי 

 להשקיע במהלך התואר על מנת להוכיח את עצמי ולקבל ציונים טובים.

 

 ואיך? ספרי לנו על מרצה שהשפיע עליך .4

 

 י העונג ללמוד מכל אחד ואחד מהם.במהלך התואר, מרצים רבים השפיעו עלי לטובה והיה ל

מרצה הייתה ההשפעה המרבית, היא  קרן-לוי מיכל ר"דלמנחה שלי בעבודת הגמר 

 גבוהה. מוטיבציה תובעל אמפטית, מחויבת למערכת ולתפקיד

עבודת  כתיבת הליךבתוטיפים סיוע ממנה הרבה  וקבלתי היא עזרה לי הרבה בתור מנחה

 הגמר.

 

 ?'השפעה'המושג מה אומר לך  .5

 

המושג "השפעה" הוא מושג מאוד רחב, אני מאמינה שלמורה טוב השפעה מאוד חשובה על 

תלמידיו, כי הוא לא רק מקנה ידע, אלא גם מחנך דורות, מאמן ומתווה דרך לתלמידיו. אני 

מניחה שהשפעה זו האפשרות להיות דוגמא אישית ולתת לתלמיד כל מה שביכולתנו כמורים 

 ות שלו.ולהאמין ביכול

 

 להעביר הלאה לסטודנט חדש בתכנית? תרציאיזה טיפ  .6
 

גם לנצל את חווית וקודם כל לנצל את הזמן באופן אפקטיבי ולנהל אותו בצורה יעילה, 

 הלמידה ולחבור לסטודנטים בתכנית וללמוד אחד מהשני.  

 

 

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

משמעותי הוא הרגע נבחרתי להציג את ההצעה ושאלת המחקר שלי בפני סטודנטים רגע 

 .זה היה רגע של הכרה במאמצים הרבים שהשקעתישנה ראשונה, הרגשתי ש

 



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

 

תחום מאוד  בעקבות הקורונה והמעבר ללמידה היברידית הפנמתי שתחום ההערכה הוא

, המעבר הפתאומי ללמידה מרחוק חייב אותנו להוציא דוחות הערכה בהרבה תחומים. חשוב

 להכין הרבה מחוונים למשימות ומטלות מתוקשבות .ו
 

 איפה את עובדת כיום? .9

ומורה מקצועית בתחום עובדת כרכזת הערכה ומדידה אני סיום התואר ועד היום  לאחר

שנים  3עבדתי למשך   כמו כן, .ר שאני מלמדת בובבית הספהאלקטרוניקה והחשמל 

 כמדריכה בתחום ההערכה בהוראת מקצוע ההיסטוריה במגזר הדרוזי. 

                                              . 

 

 

 

 

 


