
 קול  קורא לשליחת הצעות
לכנס השנתי ליצירתיות בהוראה 

מי מפחד מהערכה?
הכנס השנתי בנושא יצירתיות בחינוך ובהוראה של המרכז לקידום ההוראה באורנים  יוצא לדרך. הכנס יתקיים 

ביום שלישי, כ"ט בסיוון תשע"ט, 2.7.19 בשעות 9:00 עד 15:00 במכללת אורנים. נושא הכנס השנה הינו מי מפחד 
מהערכה?

כולנו מוערכים ומעריכים כל הזמן, בכל פן בחיינו. ההערכה מסייעת לנו לכוון את מעשינו ולצמוח מתוכם. הקשר 
ההדוק בין הוראה, למידה והערכה תואר רבות בספרות המקצועית. מערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות 
עוסקות באופן מתמיד בניסיונות לעצב דרכי הערכה המתאימות לתהליכי הוראה-למידה ומקדמות אותן ואת 

הלומדים. השיח והעשייה העדכניים בתחום ההערכה מערערים על דרכי הערכה המסורתיות. אנשי חינוך בארץ 
ובעולם מחפשים נתיבים חדשים לעיצוב תהליכים חינוכיים של למידה-הוראה-הערכה שבין מרכיביהם נדרשת 

הלימה.

בכנס שיעסוק בהערכה על היבטיה השונים אנו קוראים לנשות ואנשי חינוך להציג חידושים וניסיונות מעניינים 
 בתחום זה. הדגש בכנס הוא על ההיבט היישומי של הערכה בחינוך ובהוראה ולא על ההיבט המחקרי-תיאורטי. 

אנא התייחסו לכך בהצעותיכם.

נושאי הכנס
למה הערכה? מדוע היא נחוצה?	 
למה אנחנו מפחדים מהערכה ומה עושים עם הפחד הזה?	 
רלוונטיות בהערכה: מה בין הערכה בחינוך והערכה "בעולם האמיתי"?	 
אמור לי איך תעריך אותי, ואומר לך במה אשקיע - הערכה כמגדירה סדרי עדיפות וחשיבות.	 
להעריך את ההערכה – איכותם של תהליכי ההערכה	 
הערכת תהליכים ומיומנויות רכות – למה, איך ומה?	 
חלופות בהערכה – מדוע יש צורך בחלופות ואיך בוחרים?	 
הטכנולוגיה בשירות ההערכה – כלים ותפיסות.	 

 אנו מזמינים הצעות משלושה סוגים:
 1. הרצאה: מסגרת זו היא בת 20 דקות. לכל מציג/ה יוקצו 15 דקות להצגת תהליך או יוזמה  ו-5 דקות לדיון.

 2. סדנה: משך הזמן המוקצה לפעילות הוא שעה וחצי.
3.  סרט: ניתן להגיש סרט ערוך באורך של 3-10 דקות המתעד בצורה מעניינת תהליך או יוזמה חינוכית בנושא 

הערכה. הסרט יוקרן בכנס ללא הרצאה או תיווך.

למי מיועד קול קורא זה?
נשמח לקבל הצעות מנשות ואנשי חינוך, מהאקדמיה ומהשדה החינוכי על כל גווניו, המשלבים בעשייתם החינוכית 

רעיונות פדגוגיים מקוריים הנותנים ביטוי ליצירתיות שלהם או של הלומדים; שפיתחו פרויקטים יצירתיים וחדשניים 
בעלי היבט חינוכי; שעודדו והנחו לומדים לפיתוח מסוגים אלו. את ההצעות יש לשלוח עד תאריך 31.1.19. 

הודעה על אישור ההיצג בכנס תשלח עד 28.2.19. מציגים שהצעותיהם יתקבלו יידרשו להירשם לכנס עד תאריך 
מסוים, כדי לאשר את השתתפותם.

 

להגשת  הצעה >>

 kidum@oranim.ac.il לשאלות ניתן לפנות

ועדת הכנס

רחלי אסטרוג נגרייו"ר – ד"ר אורלי סלע

תמר זעפרןטל גפני

הערכה היא האמצעי של 
היום לשנות את ההוראה 

של המחר.
קרול אן טומלינסון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxxIziTtCZjicjjo7wY4TGVHhQZyOco_ft6SPMP0UCYy6CFg/formResponse

