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 ו'-מפת האוצר שלי: הערכה עצמית בסוף השנה לכיתות ד' 

 

 

 Unplashצילום:   

 
מערך שיעור זה עושה שימוש בכלי להערכה עצמית מילולית. הוא מבוסס על רפלקציה עצמית במספר  

, או לפצל אותו לשיעורים  שיעור אחד כפול מערך במלווה על ידי שאלות מנחות. ניתן להעביר את הותחומים 
 שונים.

זאת הכלי   ם, לצדן/שלה העינייםלהתבונן בתהליכים שעברו דרך  לתלמידות/יםלאפשר   קודם כל נועדהכלי 
והוא מרחיב אותם על  ,של התעודהבהלימה לתכנים הנגשה של תהליך ההערכה הבית ספרי, הוא נוצר  מאפשר גם

אין בכך כדי לבטל את חשיבות התעודה הבית ספרית, אלא להעמיק  .התלמידות/יםהפנימי של ן /תכנים מעולמם פי
את משמעות ההערכה ואת האפשרויות שנגזרות ממנה )הצבת מטרות להמשך, הבנת החוזקות והאתגרים של כל 

 . (ועם ההוריםעם המורות/ים , תיאום ציפיות תלמיד/ה

כל אי מייצג  מסלול של "איים" שונים,  ןהתחלה ונקודת סיום, כשביניה , עם נקודת יקבלו מפת אוצר התלמידות/ים
השיעור מלווה במצגת, ובכל שקופית נמצאות   הזה.בכל אי יכתבו אודות התהליך שעברו בתחום תחום אחר, ו

את המפה   כדי שיהיה מספיק מקום לכתיבה. A3השאלות המנחות עבור כל אי. כדאי להדפיס את האיים על נייר 
 מרת ניתן וכדאי לצרף לתעודה בסוף השנה.המוג

   .קישור זהמצגת בצורפת לשיעור מ
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 מהלך השיעור

 ובה מפת האוצר עם הכיתוב:  1שקופית מס' נציג את 

ן בתחומים שונים. \"בתחילת השנה יצאנו יחד למסע מופלא, בו כל אחת ואחד מאיתנו מצאו אוצרות שונים בעצמם
 השנה"  בעזרת המפה הזו, שכל אחד ואחת יקבלו כעת, נתעד את התהליך שעברנו

(   3 )שקופית הריקות המודפסות המפותונחלק את  ,על שמות האיים השונים 2בעזרת שקופית  נעבור ביחד
 .לתלמידות/ים

בכל שקופית יוצג אי אחר עם   .החל מתחנת היציאה למסע נמשיך ונעבור עם התלמידות/ים על המצגתכעת, 
ות לענות בתשובות  \דאי לעודד את התלמידיםהשאלות המנחות שלו, ויינתן זמן כתיבה בהתאם לרמת הכיתה. כ

בנושא. כדאי גם להנחות  /, וכמובן להוסיף תכנים משלהם)ולא רק ממילים בודדות( המורכבות ממשפט מלא
ן כדי לתת מקום למגוון החוויות, תחומי העניין והיכולות /ן להתייחס גם לבית הספר וגם לחיים האישיים שלהם/אותם

 ה. תלמיד/של כל 

הכתיבה אודות אי עד המעבר לאי הבא,  בסיום חשוב כמובן לתת זמן לקישוט המפה ולהפיכתה ליצירה אישית, גם 
בה רפלקטיבית ם, לעיתים כתין/בזמן הכתיבה ולסייע לה התלמידות/ים כדאי מאוד לעבור בין  וגם עם סיום העבודה.

סות על הידע שלנו, המורות, על מה שעבר על  ה להיות מאתגרת, ושאילת שאלות או אפילו "תזכורות" המבוסעשוי
 ה עשויות לסייע מאוד.התלמיד/

ננחה את התלמידות/ים להסתכל על המפה כולה ועל כל מה שעברו בדרך שלהן/ם  תחנת הסיום של המסע שליב
משמעותיים אילו איים היו הכי  )כולל אוצרות שגיליתי בעצמי(,   אילו אוצרות גיליתי במסע שלי השנה?השנה, ולכתוב: 

 עבורי בשנה הזו? מה אאחל לעצמי למסע בשנה הבאה? ולחופש הגדול?

 סיכום השיעור 

שירצו יוכלו לשתף במה שהרגישו במהלך העבודה על    , כדאי לערוך שיח בו מי בתום העבודה האישית על המפות
 המפה, בדברים שחשבו וגילו, ובאיים שהיו להם משמעותיים. 

קל לבקר באיים שעברנו בהם כבר, זהו תהליך שדורש סבלנות וכנות, אבל בסופו יש  שלא תמיד נוכל לסכם ולומר 
 וגם לשמש מזכרת לשנה שחלפה. תוצר שיכול לעזור לנו להבין יותר את המסע שעברנו ואת עצמנו, 

 עם ההורים בבית לצד השיח על התעודה וההערכה הבית ספרית,  על התוצר לדבר נציע לתלמידות/ים 

צמן כדאי לאסוף בתום הפעילות ולחלק בחזרה יחד עם התעודה, רצוי לשלוח להורים הסבר לגבי  את המפות ע 
 ות.\מהות התוצר ומשמעותו ולעודד אותם לנהל שיח אודותיו עם הילדים
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