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שם הקורס :קריאה מודרכת בפרקטיקום במדידה והערכה בחינוך א'
(סמס' א'  :מספר הקורס 4( 12920187 :נק"ז
שם המרצה :הילה טל
מטרת הקורס :להקנות ידע תיאורטי בתחום הערכת תכניות .להכיר ולהבין סוגיות שונות שרלוונטיות לעבודת רכז ההערכה הבית ספרי
על היבטיה השונים:
המשמעויות והערך שיש להערכת תכניות  ,פרויקטים חינוכיים והערכת סגלים במסגרות חינוכיות שונות.
הקנייה של ידע תיאורטי ,מושגי ומתודולוגי בתכנון ובביצוע של הערכת תכניות ופרויקטים.
הכרות עם גישות שונות להערכה.
העלאת סוגיות ודילמות בהערכה בית ספרית.
רכישת מיומנויות לקריאה ביקורתית של דו"חות הערכה וספרות מקצועית העוסקים בהערכה.
העמקה בסוגיות שונות הקשורות בשלבי העבודה על פרוייקט הערכה
חלק מההרצאות יועברו על ידי מרצים אורחים

נושאי הקורס:
התפתחות תחום ההערכה וההערכה הבית ספרית
מה בין הערכה למחקר?
שימושיות ההערכה
מודלים שונים בהערכה
גישות להערכה
אתיקה בהערכה
עקרונות בבניית כלי הערכה
בניית תכנית הערכה
חשיבה הערכתית והטמעת תרבות הערכה בבתי ספר
קשיים בביצוע הערכה
עבודה עם מאגרי מידע של משרד החינוך
עקרונות בהצגת ממצאי הערכה

דרישות הקורס והרכב הציון:
נוכחות חובה ,השתתפות פעילה בשיעורים
תרגילי כיתה
הגשת תרגילים במהלך השנה

הציון בקורס יהווה  30%מסך הציון לשנה ב'.


השתתפות פעילה בדיונים המתקיימים במהלך השיעורים

6%



 6מטלות שנתיות –  3תרגילים בכל סמסטר

24%

תאריכים חשובים:
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 – 5/4/2017יום עיון רכזי הערכה בי"ס
 - 4/7/2017יום עיון הצגת דוחות
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