
 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 היזמה למחקר יישומי בחינוך

 

 ועדת המומחים מערכת חינוך לכול ולכל אחד    הוועדה לתחום שפה ואוריינות

 

 בלבד( למוזמנים) מפגש לימודי

כתיבה של תלמידים דוברי עברית בכיתות ז': סטנדרטים להערכת כתיבה וזיקות בין מיצב 
 של תלמידים חברתי לבין כישורי שפה ודימויי הצלחה וכשלון-כלכלי

 . 10:11 – 12:11, 31.5.12, יום ג' ןוי"ב בסיו
 .444, חדר תל אביב בניין מטח,

 סדר יום

 התכנסות 12:11 – 13:45

 :ברכות 12:15 – 12:11

 מטח גב' גילה בן הר, מנכ"לית

 ד"ר אביטל דרמון, מנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך

 מושב ראשון: סטנדרטים להערכת כתיבה: פיתוח, ממצאים ושימושיות 15:11 – 12:15

 גת תהליך הפיתוח וממצאים עיקרייםפרופ' דורית רביד: הצ 14:11 – 12:15

 דיון: השלכות מעשיות של הסטנדרטים להערכת הכתיבה 15:11 – 14:11

 נושאים מרכזיים לדיון:

 חברתי על כשירות לשונית ועל איכות הכתיבה-ההשפעה של מיצב כלכלי 

 בין סטנדרטים לנורמות: שימושים אפשריים בהוראה 

  הכשרה נדרשת למורים מתחומי דעת שונים לצורך שימוש בסטנדרטים

 בהוראה

 הפסקה 15:21 – 15:11

 מושב שני: תפיסות של הצלחה וכשלון בקרב ילדים ממיצב גבוה ונמוך 10:11 – 15:21

 –דימויי הצלחה וכשלון של תלמידים ממיצב נמוך וגבוה  פרופ' דורית רביד: 11:11 – 15:21

 ראשונייםממצאים 

 על הוראה ולמידההשלכות  –דיון: דימויים של תלמידים כביטוי של הטרוגניות  10:11 – 11:11

 



  מטרת המפגש

בשנה החולפת השלימו פרופ' רביד וצוות חוקרים את הפרויקט לפיתוח סטנדרטים להערכת 

יד הנדיב לקידום הידע של פעילות ההפרויקט נערך במסגרת כתיבה של תלמידים בכיתה ז'. 

והעשייה בתחום האוריינות הלשונית בחטיבת הביניים )פעילות שבה לקחה חלק גם הוועדה לשפה 

והגדירו רמות ביצוע של לכתיבה ואוריינות של היזמה(. פרופ' רביד וצוותה פיתחו סטנדרטים 

תי ספר באזור בשני במחיבורים שכתבו תלמידים תלמידים בכיתות ז' על בסיס נתונים שנאספו 

התבקשו לכתוב חיבורים בשלוש סוגות: נרטיבית, עיונית ומידעית. נושא תלמידים ההמרכז. 

נושא החיבור היה  תמידעיהחיבורים בסוגות הנרטיבית והעיונית היו "הצלחה וכשלון" ובסוגה ה

 כישורים אורייניים, נאספו תוצרי לעחברתי -כלכליהמיצב ה השפעה שללנוכח ה "."המכונית

נמוך, והסטנדרטים הוגדרו גם לפי המיצב של ממיצב גבוה ו-בינוני כתיבה של תלמידים ממיצב

הגדרת סטנדרטים והשימוש בהם ככלי להערכת כתיבה ולקידום הוראה ולמידה  התלמיד.

הצצה לתפיסות ודימויים  ןהעיסוק בנושא הצלחה וכשלון מזמ בנוסף, .מעוררים שאלות עקרוניות

 שונה. כלכלי -חברתירקע מ עיםהמגישל תלמידים 

במפגש הנוכחי אנו מבקשים ללמוד עם הצוות שפיתח את הסטנדרטים לכתיבה את ממצאי הדוח 

ללמוד על תהליך הפיתוח ועל הממצאים שעלו במהלכו ביחס  נרצההיישומיות.  יווהשלכות

יכולת של התפתחות ובין  כלכלי-מיצב חברתיבין  הקשרלכישורי הכתיבה של תלמידים ועל 

מורים ומעצבי מדיניות משימוש בסטנדרטים לכתיבה, שיכולים להפיק בתועלת נדון גם לשונית. 

אנו מבקשים  הדרכה הנדרשת למורים בתחומי הדעת כדי שיעשו שימוש בסטנדרטים אלו.וב

ם להתחיל לברר גם את המשמעויות שניתן להפיק מהתפיסות השונות של תלמידים ממיצבי

 מתוך החיבורים העוסקים בנושא של הצלחה וכשלון. העולשונים, כפי שכלכליים -חברתיים

בחלק הראשון של המפגש נדון בהיבטים הלשוניים של הממצאים באמצעות חיבורי התלמידים, 

ובחלק השני נדון בדימויים ובתפיסות של תלמידים ממיצב שונה כחלק מהדיון בשונות בין 

 ם שונות זו.תלמידים ובהתמודדות של מערכת החינוך ע

 

 על מארגני המפגש

היא ועדת מומחים בראשותה של פרופסור )אמריטוס( עלית  הוועדה לתחום שפה ואוריינות

הוועדה פועלת ביזמה למחקר יישומי בחינוך כשש אולשטיין מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

שנים, ובימים אלו היא מתקרבת לתום תקופת כהונתה השנייה. הוועדה הוקמה כדי לשמש 

כתובת נענית לצורכי משרד החינוך ואנשי שדה שונים בתחום האוריינות, וכדי להטרים נושאים 

בנושא האוריינות באמצעות ימי מחזית המחקר. בכהונתה הראשונה הוועדה הניחה תשתית לדיון 

עיון שעסקו במעבר משפה דבורה לכתובה והתפתחות כישורי אוריינות בשנות בית הספר. בכהונה 

בתחום שיפור ההוראה והלמידה באוריינות לשונית בחטיבת הביניים. השנייה התמקדה הוועדה 

נות בחטיבת הביניים ה מפגשים וימי עיון במגוון נושאים הנוגעים להוראת אורייהוועדה קיימ

ובהם השלבים בהתפתחות האוריינות הלשונית, השילוב של הוראת אוריינות בתחומי הדעת, 

התפתחות כישורי כתיבה, המבנה הארגוני של חטיבת הביניים והפעלתן של התערבויות חינוכיות 



א צפויה בבתי ספר. הוועדה פרסמה דוחות וסקירות מדעיות בנושאים אלו, ובשבועות הקרובים הי

 לפרסם מסמך של הפקת לקחים מעבודתה, מסמך שיעסוק בקשר בין חוקרים לאנשי שדה שונים. 

 

בראשות פרופ' אברהם הרכבי ממכון  ולכל אחד –ועדת המומחים מערכת חינוך לכול 

ויצמן הוקמה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כמענה להזמנת משרד החינוך. 

 אלית משרתת אוכלוסייה המאופיינת בשונות גבוהה מאוד בין תלמידים. כדימערכת החינוך הישר

השונים  מגוונים של התלמידיםלהיענות בצורה מיטבית לצורכיהם ה אפשרתנאים שבהם  ליצור

מתאימות לקידום  , על פדגוגיות שנמצאוםמיתימעוניינת בידע על השפעת עהנהגת המשרד 

כחלק מפעילותה  .עיל למורים הפועלים בסביבה הטרוגניתועל פיתוח מקצועי מותלמידים שונים 

הוועדה שומעת מומחים, מזמינה סקירות מדעיות, עורכת סיורים בבתי ספר ואף ערכה יום עיון 

בנושא. הוועדה צפויה להגיש מסמך מסכם של פעילותה המבוסס על מחקר ועל הידע והמומחיות 

 . 3114של חבריה ביולי 

 


