
למידה מרחוק בתקופת הקורונה

דרכי הערכה  
בקורסים אקדמיים

, מרצות יקרות ומרצים יקרים

,  משבר הקורונה והמעבר להוראה מרחוק הציבו בפנינו ובפני הסטודנטים אתגרים רבים

בתקופה זו חשוב לשמור  . בעיקר בהתמודדות עם ריבוי משימות למידה ומטלות הערכה

אך עם זאת לאפשר לסטודנטים לעמוד בדרישות הרבות  , על סטנדרטים אקדמיים

לכן קיימת חשיבות רבה  . שמוצבות בפניהם הן בתהליכי הלמידה והן בתהליכי ההערכה

. מנקודת המבט של ההערכה, בביצוע התאמות בהוראה

כדי , למידה מרחוק יש קודם כל להפחית משמעותית את כמות המטלות והיקפן-בהוראה

. לאפשר לסטודנטים לעמוד בדרישות

אנא . בקורס סמסטריאלילהיקף ההערכה להלן מוצעים כמה פורמטים המתייחסים 

אמצו את הפורמט המתאים לכל אחד מהקורסים שלכם ונסו שלא לחרוג מההיקפים  

:  המוצעים

לתת מעבר לכך לאמומלץ 

.עבודה מסכמת או מבחן מסכם

6הסטודנטים מבצעים עד 

משימות מצומצמות במהלך  

ומאגדים  ( ללא הגשה)הקורס 

אותם לתלקיט המוגש 

. הקורסבסוףלהערכת המרצה 

עבודה או מבחן מסכם

(מבחן ממוחשב או מבחן בית)

(עם ציון)משימות 4-2

במהלך הקורס

תלקיט משימות

לתת כלל  לאמומלץ 

במהלך  ( עם ציון)משימות 

.הקורס

המתייחס לפעילות  ( מהציון הסופי)% ניתן להוסיף מרכיב הערכה סינכרוני-אבקורס

(.ועוד, שאלה על סרטון, משוב עמיתים, מפת מושגים, שאלות לדיון)הלמידה במהלך הקורס 

.רמת הביצועולא על פי בפעילויות אלהעצם ההשתתפותמומלץ כי מרכיב זה יוערך על פי



אופן ההערכה  חשוב להקדיש מחשבה ולבחור את , לאחר בחירת פורמט ההערכה

מסמך זה  . שיתאים בצורה הטובה ביותר למטרות הקורס ולמציאות של הערכה מרחוק

וכן התייחסות לדרכי התמודדות  , יציג מגוון אפשרויות להערכת הסטודנטים בתקופה זו

.  עם האתגרים הנלווים לכך

דרכי עבודה אפשריות



מבחן עם או על ידי ( ברירה-ברובו מורכב משאלות רב)מבחן ממוחשבהיבחנות מרחוק יכולה להיעשות באמצעות 

בעוד תפעול מבחני  , המבחנים הממוחשבים מתבצע על ידי מדור בחינותתפעול. המוקצב בזמן, שאלות פתוחות

ליידע את מדור  מרצה שמבקש להעריך את הסטודנטים באמצעות מבחן מתבקש . הבית מתבצע על ידי המרצה

.  לסטודנטים במועד שייקבע למבחןזמיןעל המרצה להיות . לגבי סוג המבחן ומשך הזמן המוקצב עבורובחינות 

כיצד מוודאים שהוא מבצע את ? כיצד מוודאים את זהות הנבחן-טוהר הבחינות•

?ללא סיוע של מקורות לא מאושרים או אנשים נוספים, הבחינה בעצמו

האם התפלגות הציונים של נבחנים מרחוק צפויה להיות -מהימנות הציונים•

?  דומה לזו של שנים קודמות

האם נכון לערוך שינויים במבנה הבחינה לאור המעבר  -מבנה הבחינה•

איך ממירים מבחן עם חומר סגור  ? אילו התאמות נחוצות? להיבחנות מרחוק

?למבחן עם חומר פתוח

?איך מגישים אותו? איך מבצעים מבחן-תפעול •

יש סטודנטים שלא מתכוננים מספיק לפני מבחן עם חומר  -מידת המוכנות •

(.תחושה שחומר הלימוד הפתוח יביא להצלחה בזמן אמת)פתוח 

אתגרי  

ההיבחנות  

מרחוק

".בדבר שמירה על טוהר הבחינותהצהרה"חתימת הסטודנטים על מסמך •

.שמירה על טוהר הבחינות בתקופה זו-ועדת משמעת תטפל במקרים של אי•

כך התוכנה  , ככל שמאגר השאלות גדול. של שאלותמאגר גדוליצירת•

. תספק מגוון רחב של נוסחים לבחינה

( הנמקה/סינתזה/פירוש/ניתוח/שאלות יישום)ברמת חשיבה גבוההשאלות •

.   ברירה-גם במבחנים רבי

."פתוחות"שאלות 3-2ברירה כדאי לשקול לשלב -במבחנים רבי•

בו יוסבר אופן ההיבחנות , עם הסטודנטיםמפגש סינכרונימומלץ לקיים •

.  ותינתן להם האפשרות להעלות שאלות בנוגע להערכה

שיקולים בבניית מבחן עם שאלות פתוחות

ניתוח ופרשנות של  , עדיפות לשאלות יישום-והמיומנויות הנדרשות סוג השאלות•

כמו גם השוואה בין  , כתבות בהתבסס על הנלמד בקורס/מאמרים/דמויות/תהליכים/אירועים

. 'וכד, אינטגרציה בין חומרי הקורס, חוקרים/מודלים/תיאוריות

הטעיות ואי , בהירות-משמעיות כדי למנוע אי-נסחו שאלות ברורות וחד-ניסוח בהיר של השאלות•

יש לפרט את השאלה כך שלנבחנים יהיה ברור מה נדרש מהם  . וודאות לגבי דרישות השאלה

-מומלץ לתת נקודות להכוונה או לפרק שאלות גדולות לתתי. מבחינת התוכן והיקף התשובה

.סעיפים

.  סעיף בטופס המבחן/על כל שאלהניקודחשוב לציין •

הגבלה זו תמנע . שקלו להגביל את אורך התשובות למספר משפטים-הגבלת אורך התשובות•

ותחייב את הסטודנט למקד ולנסח באופן  , (ספר או אינטרנט, ממצגת)העתקה של חלקים שלמים 

.  עצמאי את תשובתו

הצעות  

לדרכי 

התמודדות

הערכה באמצעות מבחנים          



הערכה חלופית
הערכה חלופית מושתתת על התפיסה כי מטרת ההערכה היא לבדוק את היכולת ליישם את הידע שרכשו 

הערכת מיומנויות חשיבה גבוהות הערכה חלופית מדגישה , כלומר. הלומדים ואף לפתח ידע חדש

יזמות  , קוגניציה-מטה, סינתזה, אנליזה, ניתוח ופרשנות, חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית, יישום)ומגוונות

.ופחות על  זיכרון והצגת ידע בסיסי שנלמד בקורס, (ועוד

:  לשם פיתוח הערכה חלופית איכותית יש לגבש

(.אופן הגשה ועוד, דרישות אקדמיות, היקף, מבנה)היטב ותוצר מוגדרברורות מטרות ביצוע 

.  רלוונטיות ונוגעות לחיי הלומדים, משמעותיות, מטלות הדורשות חשיבה מסדר גבוה

.  מטלות שמבוססות על זיקה משמעותית לתכני הקורס

(.  מומלץ לשתף את הלומדים מראש במחוון)מחווןקריטריונים ברורים להערכה באמצעות בניית 

.א

.ב

.ג

.ד

מגוון תוצרים אפשריים

.במטלות שתוכננו להיות קבוצתיות מומלץ לאפשר עבודה יחידנית

חשוב לקיים עם הסטודנטים שיעור סינכרוני שבו תציגו את מטלת ההערכה ואת המחוון להערכתה  

(.  ניתן אף לשקול שימוש בהערכת עמיתים)

אנא היו זמינים עבור  . מטלות חלופיות מזמנות פעמים רבות שאלות של סטודנטים תוך כדי הביצוע

.   הסטודנטים לכל שאלה שעשויה להיות להם

.יש לצמצמם את היקף המטלות מתוך התחשבות בעומס הרב המוטל על הסטודנטים

או מוגבלות אחרת  /יש להקפיד שהמטלה תהיה נגישה לסטודנטים עם לקות למידה ו

.בקורס שלכםהמשתתפים

.א

.ב

.ג

.ד

:  דגשים נוספים בתקופת מגפת הקורונה

.ה

מפות חשיבה
תכנון או ביצוע  

מחקר לפתרון  /ניסוי
בעיה

הצעת יוזמה או תכנית 
-המותאמת למאה ה

21

/  שירים/ניתוח טקסטים
/  דגמים/קריקטורות

תרשימים/סרטונים

רפלקציה על תהליך 
הלמידה

בניית אתר או  /תכנון
יישומון

בניית תרחישים  
ומשחק תפקידים  

-Toבמיזם הדיגיטלי 
Be Education

, קולאז, בניית דגם
תערוכה , פוסטר

דיגיטלית

הצגת דיון בסוגיה  
משמעותית

פיתוח משחק הפעלה

משפט מבוים או  
טקסט מבוים של  

חוקר  , שיחה עם דמות
או תאורטיקן



שיטת , תרומה וחידוש לתחום, רציונל, רקע תיאורטי)בתחום ניסוי/רעיון למחקרהצעת 

...(, ניסוי/המחקר

חשיבות לתובנות שעולות מהחקירה ולתרומה  )ניסוי ודיווח על הממצאים/ביצוע מחקר/תכנון

(.לתחום

.חדשנית הנוגעת לידע שנרכש בקורסהצעה יוזמה או תכנית חינוכית

.  בהתאם לנלמד בקורס( סיפורים ועוד/שירים/סרטונים/כתבות/ספרים/מאמרים)ניתוח של טקסטים

(.דוגמה למטלה של ניתוח קריקטורות בתחום האזרחות: קישור)

...(, דרכים אפשריות לגישור, טיעונים נגד, טיעונים בעד)משמעותית בתחום הצגה ודיון בסוגייה

. תהליכים ועוד/תופעות/אירועים/הבוחנים סוגיותמצגתאונייר עמדה, חיבורכתיבת 

"(אתגר החיים המשותפים"דוגמה למטלה בנושא : קישור)

לנמען הרלוונטי לנושאמכתב רשמיכתיבת 

עם דמות משמעותית בתחום( שאלות ותשובות)ראיון מבויםכתיבת 

. 21-בהתאמה למאפייני המאה ה( או יחידות שיעור)בניית תכנית לימודים

ערך לויקיפדיהוכתיבת אגרון מונחיםבניית 

, דרכי התמודדות, אתגרים/קשיים, תובנות: על תהליך הלמידה בקורסרפלקציה אישיתכתיבת 

התייחסות , (במישור המקצועי או האישי)קישור ורלוונטיות ללומד , נקודות משמעותיות, אסטרטגיות

.  ועוד, חברתיים בלמידה/ קוגניטיביים/להיבטים רגשיים

תוצרים ויזואליים

מומלץ לכלול בתוך המפות קישורים בין )ועוד תרשים זרימה, מפת מושגים-מפות חשיבה בניית 

.mindomoכגון , ניתן ליצור מפות חשיבה דיגיטליות בתוכנות שונות(. המושגים ולעיתים אף הסברים

התוצר האמנותי יכול למשל להמחיש שאלת  . ספרון/סרטון/'קולאז/מצגת/יצירת והצגת פוסטר

.  מומלץ שיהיה מלווה בהסבר מילולי. ועוד, סוגיה משמעותית, תיאור אירוע, תהליך חקר, מחקר

(טלוויזיה/סרטון המדמה דיווח של כתב רדיו/דוגמה לתוצר של הקלטה: קישור)

.  אירועים/של דמויות" תערוכה דיגיטלית"יצירת 

(דוגמה למטלה בנושא זהויות בחברה הישראלית: קישור)

דגםאו הכנת תרשיםשרטוט של 

. בהקשר לנושאי הקורסקריקטורותאו ( ייצוג ויזואלי של מידע)פיענוח אינפוגרפיקה

(2דוגמה , 1דוגמה : קישורים)

תוצרי כתיבה

הערכה חלופית-דוגמאות וקישורים : הרחבה

https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=010d5101-1e0f-4abf-9bac-03b24b4e765e&lang=HEB
https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ec0a9a73-3dc9-478c-8a07-fc195793e67a&lang=HEB
https://ecat.education.gov.il/mindomo
https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=23d5fba7-d217-4cc6-9070-a5270a0dfcbe&lang=HEB
https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=01b72fdc-ed72-44bc-8a45-2a0d377798ce&lang=HEB
https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1b565036-2470-4cfd-8541-f093d3d552fe&lang=HEB
https://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=010d5101-1e0f-4abf-9bac-03b24b4e765e&lang=HEB


פלטפורמה המאפשרת  -To-Be Educationיצירת משחק תפקידים באמצעות המיזם הדיגיטלי 

משחק זה  . לבנות משחקי תפקידים ולשחק בהם, להפוך את התכנים הלימודיים למשחק תפקידים

כאמצעי  . תפיסות שונות/תיאוריות/סוגיה או אירוע מנקודות מבט של דמויות, יכול להציב דילמה

או שהסטודנטים יבנו בעצמם תרחיש  , הערכה המרצה יכול לבנות תרחיש כלשהו לסטודנטים

מאמר המציג תיאור מקרה  . )את התפקידים השונים בדיון שיתפתח" ישחקו"בהתאם לנלמד בקורס ו

(.  במכללה להוראה שעשתה שימוש בכלי

. למידה או הערכה, לצרכי הוראהאתר או יישומוןתכנון של /בניית/פיתוח

שימוש בתיק עבודות לצורך איסוף תוצרי ".תלקיט דיגיטלי"ו( פורטפוליו)תלקיט עבודות הגשת 

חלקים אותם ' עבודת פרויקט יכולה להיות מחולקת למס, לדוגמה. הסטודנטים שהוכנו לאורך הקורס

כך שבסוף התהליך  , ('דיון וכד, ממצאים, הצעה לפרויקט, רעיון כללי)יגיש הסטודנט במהלך הקורס 

היתרון בתלקיט הוא האפשרות לראות תהליך  . יתגבש תיק אלקטרוני המכיל את כל תוצרי הביניים

)סיכום מאמר המציג שימוש בפורטפוליו בקרב סטודנטים למקצועות המדעים(. למידה

:מאמר בנוגע להערכה באקדמיה-הרחבה נוספת 

. הצעת קווים מנחים להערכת הלמידה: לפרוץ את גבולות ההערכה באקדמיה(. 2019)' ע, ורד-לוי

 .252-223, (4)17, למחקר ושיח: גוונים-רב

פרטים נוספים באתר המרכז להוראה ולמידה 

http://www.to-be.co.il/
file:///C:/Users/User/Downloads/shelach-2016.pdf
https://portal.macam.ac.il/article/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%9b/
https://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A5%20%D7%90%D7%AA%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94.pdf
https://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A5%20%D7%90%D7%AA%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/emergency/pages/sadnaut.aspx

