
סטנדרטים במערכת החינוך 

שאלות וכיווני  : בישראל

 מחשבה

 ר אלה שובל"ד



 מושגים
 ביזור לעומת ריכוז

ההחלטות באות מלמעלה כולל תכניות לימודים  : ריכוזיות
 .מפורטות

בתי , ההחלטות הן של הרשויות המקומיות: ביזוריות
 .הספר וההורים

 

עולה  , ככל שהביזוריות עולה הצורך במבחני סטנדרט
 .כדי לוודא שאכן מתרחש תהליך הלמידה הרצוי



 הפיקוח
מפתח תהליכים ומוביל אותם  : בגישה הריכוזית

 .בתוך בתי הספר

 לחץ להגשמת המטרות מבפנים   

בודק את ההישגים ומציע  : בגישה הביזורית
 .אפשרויות לשפר אותם

פרסום  )לחץ להגשמת המטרות מבחוץ   
 (התוצאות



 השפעת הגלובאליזציה
 (:OECD)השוואה למדינות אחרות  

 .  הישגי התלמידים בישראל נמוכים

ישראל בולטת בשיעור נמוך של תלמידים מצטיינים  
 .במתמטיקה ובמדעים, בקריאה

 .שיעור התלמידים החלשים בין הגבוהים בעולם המערבי

 

רק מבחנים  –הדרך לשיפור עוברת דרך שקיפות 
 .אובייקטיביים אחידים מצביעים על הרמה



 יתרונות של סטנדרטים
 מובילים להישגים לימודיים גבוהים•

אחידים  , מאפשרים קביעת יעדים ברורים•
 ומשותפים

יגבירו את השקיפות את האחריות של •
 המערכת

-יסייעו להתמקצעות המורים בתהליכי הוראה•
 הערכה-למידה



 הבדלי גישות ומתחים בין 

 "פיתוח חשיבה"לבין " סטנדרטים"
 :חשיבה

 הוראה הנחייתית ועקיפה

 בניית ידע: למידה

 התלמיד במוקד

 שימוש גמיש בידע: התוצר

 העמקה חשובה

 עדויות הבנה מגוונות

 תלויית משימה/הנעה פנימית

 אין חשיבה בלמידה: הבעיה

 

 :סטנדרטים

 הוראה מסורתית

 שינון: למידה

 המורה במוקד

 ציון/תשובה נכונה: התוצר

 הספק חשוב

 מבחנים תקניים

 הנעה חיצונית

 ידע דל, בורות: הבעיה



 הבדלי גישות ומתחים בין 

 "פיתוח חשיבה"לבין " סטנדרטים"

 בחינוך הגופני

 

 ___________: 

 ______________הוראה 

 _________________: למידה

 

 ____________: התוצר

 חשוב_____________ 

____________________ 

____________________ 

 _______________: הבעיה

 

 

 :סטנדרטים

 הוראה מסורתית

 שינון מיומנויות: למידה

 

 ציון/תשובה נכונה: התוצר

 הספק חשוב

 מבחנים תקניים

 הנעה חיצונית

 ______________:הבעיה



 מבחנים
הסטנדריזציה מבוססת על ההשערה שניתן למדוד בעזרת  

 .מבחנים

 :סכנות

 ;ממקד בתוצאות ולא בתהליכים -

 (מחפשים את המפתח מתחת למנורה)בודקים רכיבים שניתן לבדוק  -

 ;ממקד את הלמידה אך ורק במה שנלמד ופוגע בלמידה אחרת -

 ;לא ברור מהן המסקנות מבחינת התלמיד הנכשל -

 ;אקונומי-פותח פער הקשור לרקע הסוציו -

 ;מאפשר התחמקות מלקיחת אחריות -



 פתרונות אפשריים
הערכה של המורה ועבודתו ולא לפי ההישגים של 

 ;התלמידים


