סקירת ספרות:
התמודדות עם
אתגרים
בהערכה
ומדידה של
חינוך לערכים
מחברת :שני בר-און ממן

מוגש לוועדת "חינוך לערכים –
קווים מנחים למדידה והערכה"
ספטמבר 2020

אלול תש"פ

חלק א' :אתגרים
מרכזיים בהערכה
ומדידה של חינוך
לערכים

אתגר מושגי:
הגדרת החינוך הערכי

המשותף הוא "אמונה גוברת
שלמורים ובתי ספר תפקיד
חשוב בחניכה לתוך העולם
של ערכים אישיים
וחברתיים"
()3 :2010 ,Lovat
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שקיפות:
החצנה ,ליבון
חידוד

מיקוד
המסרים
הערכיים

ערכים
בהערכה
למי עניין בהערכה הנוכחית
ובמטרותיה? מי תומך בה
כלכלית? מה ההשתמעויות
שלה למדיניות? לדמוקרטיה?
למי שמתויג בה כמוצלח
פחות?
()436 :2009 ,Howe
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חינוך טוב בר מדידה

הערכה של ערך וחינוך ערכי – מגבלת הדדוקציה
ביחס לערכים
אחרים

דוגמת
הגנסגסטר
המצוין

ערך

מצוינות למשל

משמעות בהקשר
נתון

שינוי לאורך זמן (מדעי
המוח  vsפילוסופיה);
משמעות בהקשר
ספציפי

באינדוקציה להשלמת מידע (תיאור עבה /גדוש)
 2020אפיסטמי :הצורך
ספטמברריבוי
אלול תש"פ

חילוץ קריטריונים
להערכה  -מגבלות
"מאוד לא סביר שאנחנו,
המסוגלים לדעת ,לקבוע
ולהגדיר את המהויות הטבעיות
של כל הדברים הסובבים
אותנו ,...נוכל אי פעם לעשות
זאת ביחס לעצמנו – זה יהיה
כמו לקפוץ מעל הצל של
עצמנו"
(ארנדט)38 :2013 ,
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תהליך במקום/
בנוסף לתוצאה
• יחסים
מתמשכים
• תהליך בירור
עצמי /בשיח
עם מורה

"ניתן להעריך מספר מוגבל של
צורות למידה שיכולות להעיד על
תהליך של רכישת מידות ,אך
מבלי להעריך או למדוד שלבי
התפתחות של המידות
כשלעצמן"

רמת
הפרט
רמה
בית
ספרית

רמה
לאומית

()268 :2014 ,Curren & Kotzee
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• ביקורת עמיתים
חיצונית

• PRIME
• אכפתיות ואמון

קשיי מדידה

דגש על
הערכה
מעצבת

הוספה
של מחקר
איכותני

טווח הזמן

משתנים
מתערבים

שקלול
נמוך

דיווח עצמי
ספטמבר 2020

שיתוף
הקהילה

הכללה וייצוג
אלול תש"פ

אתגרים ומורכבות
בהערכה ומדידה של
תוכניות לאומיות
לחינוך ערכי
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סיכום משווה :מדיניות חינוך ערכי והרקע לצמיחתה
תחום/
מדינה
שם
התוכנית
מתי
החלה
ערכים/
מידות
עיקריים

צרפת

בריטניה

סינגפור

ארה"ב

חינוך מוסרי ואזרחי

ערכים בריטים
בסיסיים
2014

ערכים בפעולה

חינוך אופי

2012

 ;1993עדכון 2001

עודכן ב2015-

לא אחיד (פלורליסטי); למשל
"חילון" ,ערכי המהפכה דמוקרטיה ,שלטון תרומה אקטיבית של
אכפתיות ,הוגנות וכבוד.
הצרפתית ,זכויות אזרח החוק ,חופש הפרט הפרט לקהילה; דרך
ברמה הפדרלית עקרונות של
קידום תכונות כמו
וסובלנות
הרמוניה ,אכפתיות ,חוסן שיתוף הקהילה (שיתופיות)
והוליסטיות
נפשי ואחריות

תחושת איום
תחושת איום על
רקע
מהקצנה בתוך
לצמיחתה הלכידות החברתית;
שינויים בעקבות אירועי החברה הבריטית;
טרור שבוצעו בחלקם דו"ח קריק
בידי אזרחים

הסכמה גוברת בקרב בעלי עניין
חלק בחינוך מוסרי
כי הפתרון להתנהגות שלילית
אזרחי ליצירת לכידות
לאומית במדינה צעירה של בני נוער טמון בחינוך האופי;
ביקורת על גישות קודמות
עם אוכלוסייה מגוונת
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ערכים
בריטים
בסיסיים

ערכים בפעולה
בסינגפור

חינוך מוסרי-
אזרחי
בצרפת

ריכוזי

התנהגותי

מופשט

"בדרך כלל ,מדיניות חינוך אופי היא השתקפות של ערכים
רווחים בהקשר פוליטי מסוים" ()60 :2017 ,Arthur
חינוך אופי בארה"ב

אינדיבידואלי
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תובנות עיקריות מסקירת מדיניות חינוך ערכי
• "רחוק מלהיות פתרון לכל
התחלואים האישיים והחברתיים,
ההעלאה של האני לדמוי-אל
התהפכה על עצמה .בניגוד
למצופה ,הערכה עצמית גבוהה
לא נמצאה במתאם למשתנים
של התנהגות חברתית חיובית"
• ()84 :2015 ,Walker

בגרסאות
מצומצמות של
חינוך אופי – ריחוק
מדיון ערכי

• "מתקפות הטרור של ינואר
 ,2015שנעשו ...כנגד מערכת
העיתון שרלי הבדו והמינימרקט
הכשר בפאריס ,גרמו הלם אמיתי
בצרפת . ...אחרי המתקפות,
האשימו את החינוך הציבורי בכך
שלא הצליח להבטיח אינטגרציה
חברתית ולחנך תלמידים להיות
אזרחים מלאים ולהזדהות עם
ערכי הרפוליקה" (:2017 ,Bozec
)19

הערכת חינוך ערכי
איננה נחלתם של
מומחים בלבד

• "אחד המושגים העיקריים
המקודם ב ,FBV-סובלנות ,עשוי
להיראות כאוניברסלי ,אך
בהקשר הזה הוא מסמל מחויבות
אידיאולוגית להפחית דיון פוליטי
ולכפות תפיסות נורמטיביות של
אזרחות"
• ()152 :2018 ,Starkey

ערכים אחידים
כבעייתי
בדמוקרטיה ,בעיקר
ליברלית
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כמכלול ,המסמך מעלה את
המורכבות הרבה בחינוך ערכי
ובהערכתו ,אך גם את חשיבות
החצנתם וליבונם ,מתוך הכרה כי
חינוך והערכה אינם "נייטרליים" אלא
ערכיים ממילא.
חינוך ערכי נטוע בהקשר ספציפי ,ולכן
הן עיצובו והן הערכתו דורשים הנכחת
ההקשר ושיתוף הקהילה.
הקשר דמוקרטי מקשה על אחידות
במסר הערכי ובמדידת תוצאותיו ,ולכן
הדגש בספרות הוא על הערכה ושיפור
תהליכים ברמות שונות תוך שימוש
במגוון כלים ומתודות.

תודה על ההקשבה!
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