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 ג' -חרוזי הערכה: הערכה עצמית בסוף השנה לכיתות א'

 

 

כאירוע לא מוכר, מלחיץ, הרחוק מחווית   יתפעמים רבות חלוקת תעודות הערכה, בעיקר בכיתות הנמוכות, נחוו
  .התלמידות/יםהלמידה השגרתית של 

אירוע ההערכה  תאלהטרים היא  מטרת הכלי . המחשהאמצעות כלי להערכה עצמית ב נציג מערך שיעור זה ב
יוכלו   כך החיצוני על ידי הערכה עצמית מונחית, תוך שימוש בשפה הקרובה לשפת ההערכה הבית ספרית.

רו, ולא רק להיות  ן אודות התהליך שעב\ן האפשרות להשמיע את קולם\להרגיש שניתנה להם התלמידות/ים
ן וכי לא  \ין כיצד המורה מעריכה אותםבהן ל\בנוסף, פעולת ההערכה העצמית תוכל לעזור להם .מוערכים מבחוץ

ן טוב יותר את שפת ההערכה  כזה המבוסס על שאילת שאלות וחשיבה, ולהביבמדובר בתהליך שרירותי אלא 
 .  בתעודה

 מחייבשאלות מנחות ואינו במלווה  , הואבמספר תחומיםשל התלמידות/ים מבוסס על רפלקציה עצמית הכלי 
יכינו   התלמידות/יםבשימוש בכלי הערכה זה  רמת הכיתה ובהחלטת המורה.ל בהתאם  לשלב כתיבהניתן כתיבה. 
יחד עם  יוכלו לקבל את הצמידים  התלמידות/ים .המייצגים את התהליך שעברו במהלך השנה צבעוניים צמידים

 ן. \שיח אודות ההערכה העצמית שלהם תלמיד/ההתעודה, כאשר רצוי לנהל עם כל 
הצמידים כך שיוכלו לזכור את משמעותו ולנהל אודותיו שיח גם   הוכנוא בעזרתו כדאי גם לצרף לצמיד את המקר

 (.ולהנחות את ההורים לעשות כךבבית עם ההורים )

 לשיעור מצורפת מצגת. 
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 הכנות לשיעור 

 סדר את השולחנות בקבוצותנ
  .התלמידות/יםשיספיקו לצמידים לכל   חרוזים וחוטיםכמות של נכין 

 .  שולחןכל במרכז  עפ"י צבעיםות נפרדות בקערהחרוזים  אתנשים 
 את החרוזים.  סוף בהמשך יוכלו לאלכל ילד וילדה קערה אישית בה  ניתן

 שיעורך המהל

 .במצגת(  1)שקף מקרא הצבעים נציג את  -פתיחת השיעור

   .את התהליך שעברנו השנה  שיעזור לנו להעריךהיום נכין צמיד נספר לתלמידות/ים ש
ן מרגישים ומרגישות \לפי איך שאתםת מספר החרוזים בכל נושא אתבחרו  ן\, ואתםמייצג נושא אחרכל צבע 

 . את החרוזים תשחילו על החוט .בו השנהשהתקדמתם  

  \לבחור כמויות באופן עצמאי לפי תחושתם )המון לתלמידות/יםלאפשר במצגת יש מקרא כמויות לכל נושא, אך ניתן 
מעט ולא על פי מספר מוגדר(. המקרא מנוסח באופן שדומה להיגדים הכמותיים בתעודות בבתי ספר יסודיים, על 

 ן.\הערכה הזה, ולתת להם להתנסות בו בעצמםאת סוג ה  לתלמידות/יםמנת להנגיש 

בצבע המתאים ם את כמות החרוזים ן/ד ואחת יקחו לעצמ, כל אחמהנושאיםנעבור על כל אחד  -בעזרת המצגת
 אותם על החוט כדי ליצור צמיד.  וישחילוממרכז השולחן,  לנושא ובכמות המתאימה לה/לו

ולשנות את   ,להערכה על פי צרכי הכיתה שלה נושאיםלבחור כל מורה יכולה  הנושאים המוצעים הם בגדר המלצה, 
 . המקרא ואת השאלות המנחות בהתאם

למילה התנהגות עשוי להיות מטען שלילי, חשוב לשים לב לטון של הדברים  הערה לגבי נושא "ההתנהגות": *
לות והבחירות של וההנחיה ולהתייחס להתנהגות לא כתקינה או לא תקינה, אלא למילה המתארת את מכלול הפעו

 תלמיד/ה. כל 
 

 סיכום השיעור 

ישתפו איך הרגישו כשהכינו את הצמיד, האם גילו   תלמידות/יםהבתום העבודה על הצמידים, כדאי לערוך שיח בו 
 דברים חדשים או נזכרו בדברים חשובים שקרו להם השנה.

גם הן לתהליך שעבר על כל אחת   צוות המורות התייחסווכי  ,שבקרוב יקבלו את התעודות נסביר לתלמידות/ים
 .ן/ועל האתגרים שעומדים בפניהם התלמיד/מטרתן להאיר על החוזקות של כל  -ואחד, ושכמו הצמידים

  לצמידאת הצמידים עצמם כדאי לאסוף ולצרף לתעודה יחד עם מקרא והסבר להורים, כדי שיוכלו להתייחס גם 
 בשיח אודות התעודות וההערכה העצמית בבית. 
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