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קווים מנחים למדידה והערכה –חינוך לערכים : קונסנסוסועדת   

 

 הושמנדורד 



 –אתגרים בהערכת ערכים 
 "ערכים"מורכבות המושג 



?על מה נדבר  

 כלים להערכת ערכים

  כלים 5 –( תיאורית הערכים של שוורץ)ערכים אוניברסליים 

  (קולברגתיאורית ההתפתחות המוסרית של )מוסר 

2 כלים ללא תחום מוגדר 

 :עבור כל כלי

  התחום 

המשתנה נמדד 

המתודה 

יתרונות ושימושים עיקריים בחינוך 

ביקורות או מגבלות עיקריות 

 להערכת חינוך לערכים תכניות VSכלים להערכת ערכים 

 חינוך לאזרחות ודוגמאות נוספות 

 

 



 כלים להערכת ערכים אוניברסליים. 1

 הבסיס לכלים

 תיאוריית הערכים האוניברסליים של שוורץ 

  שמשמשים כעקרונות ( מוטיבציה)גורמי הנעה = ערכים

 .מנחים לחיים

10 צירים 2-שמורכב מ, ערכים במודל מעגלי 

 התעלות מעל עצמי  //קידום עצמי •

   שמרנות// פתיחות לשינויים •

 המשתנה שנבדק

 הערכים ומיקומם במודל 10

 Universalism –אוניברסליות  Power – כח

 Benevolence – בנוולנטיות/טוב לב Achievement –הישגיות 

 Tradition –מסורת  Hedonism –הדוניזם 

 Conformity –קונפורמיות  Stimulation –גרייה 

 Security -ביטחון  Self-direction -הכוונה עצמית 



European Social Survey (ESS) * 
 הסקר האירופי החברתי

 
חשוב לו להעלות רעיונות  : "לדוגמה

הוא אוהב לעשות  . חדשים ולהיות יצירתי
 "דברים בדרך מקורית משלו

 המתודה

 התאמה לגילאים ולאוכלוסיות שונות: שאלונים של דיווח עצמי ברמת קושי משתנה

 כלים להערכת ערכים אוניברסליים. 1



 כלים להערכת ערכים אוניברסליים. 1

 יתרונות ושימושים עיקריים

 קשר בין ערכים 

  (התנהגות ועוד, ספרי-אקלים בית)קשר בין ערכים למשתנים אחרים 

 תרבותיות-השוואה בין 

 

 

 ביקורות ומגבלות

 לכל כלי יש מגבלה של האוכלוסייה אליה הוא מתאים 



DEFINING ISSUES TEST (DIT) : כלי בתחום המוסר. 2  

 הבסיס לכלי

 קולברגתיאוריית ההתפתחות המוסרית של 

 

 המשתנה שנבדק

 רמת שיפוט מוסרי

 

 המתודה

 (היינץהדילמה של , למשל)שאלון דילמות מוסריות 

 פעולה רצויה•

 מה הכי חשוב כדי לפתור אותה –הנושא העיקרי בדילמה •



DEFINING ISSUES TEST (DIT) : כלי בתחום המוסר. 2  

 יתרונות ושימושים עיקריים

 המבחן תוקף במאות מחקרים 

  ככלי פדגוגי יעיל לפיתוח שיפוט מוסרי+ לבדיקת חינוך לערכים  –דילמות מוסריות 

 ביקורות ומגבלות

  מודל ארבעת המרכיבים לחשיבה מוסרית  : 

 MORAL SENSITIVITY -רגישות מוסרית  

 MORAL JUDGMENT -שיפוט מוסרי     

  MORAL MOTIVATION-מוטיבציה מוסרית   

 MORAL CHARACTER -אופי מוסרי  

  ממצאים מראים שתוצאות המבחן לא משקפות שיפוט מוסרי בחיי היומיום 

 



:כלי ללא תחום ערכי מוגדר 3.1  
CRITICAL INCIDENT (CI) TECHNIQUE 

 הבסיס לכלי

 תיאור וניתוח פעולות מידות טובות ותפיסות עולם  , ניתוח תכונות אופי

 של קבוצת נבדקים

מסויימיםלמטרה /זיהוי אירועים או חוויות משמעותיים בתחום 

 המשתנה שנבדק

 מבלי להגדירם מראש –ערכים שחשובים לקבוצת נבדקים בתוך הקשר כלשהו 

 המתודה

   (שאלון/ראיון)דיווח עצמי רפלקטיבי /תצפית –מבוססת על התנהגות בפועל 

  איתור קטגוריות מקבוצת נבדקים 

   כולל ניתוח הנתונים לקטגוריות, שלבים 5כוללת 

 יתרונות ושימושים עיקריים

  דוגמאות והתנהגויות מהמציאות 

מאפשרת גישה לתפיסות עולם וערכים שחשובים לקבוצת אנשים 

 יכולה לשמש בסיסי לדיון בכיתה(?) 

 ביקורות ומגבלות

  אתגרי דיווח עצמי וכלים איכותניים בכלל 

(? -הכשרת מורים )ת /ת איכותני/נדרשת מיומנויות של חוקר 

 

גמישות השיטה והתאמת הכלי לתחום מחקרי 

קוגניטיביים  , פוטנציאל לבצע אינטגרציה בין היבטים חברתיים

 והמוטיבציה לפעולה

קשיים ואתגרים על האובייקטיביות והתוקף של הכלי 



 תגים דיגיטליים פתוחים 3.2*
OPEN DIGITAL BADGES (ODB) 

 המתודה

 מסוייםתמונה קטנה שמגולם בה מידע אודות תהליך הלמידה של אדם בתחום = תג דיגיטלי 

ההישג ומקבל התג, המנפיק 

(מוסדות השכלה גבוהה, מעסיקים)ח "ניתן להעברה לבעלי עניין עם קו 

 המשתנה שנבדק

 'אישיות וכו-יכולות בין, מיומנויות רכות, ידע: ניתן להתאים

 יתרונות ושימושים עיקריים

לספק הערכה שתעודות מסורתיות לא מאפשרות: 

ידע ונטיות אופי, תמונה מפורטת יותר של מיומנויות רכות 

בסיס כמה הקשרים ומעריכים-הערכה בדרכים שונות ועל 

פורמלית-הערכה של חוויות למידה בלתי 

 שימושים בתהליכי למידה: 

 חלופית לתעודות המסורתיות/הערכה משלימה –כתעודה 

כגורם הנעה 

 (מפת למידה)"ככלי פדגוגי" 

 ביקורות ומגבלות

נדרש תהליך סטנדרטיזציה של השימוש בהם 

נדרש תהליך הכנה מפורט ותקשורת טובה עם התלמידים 

 מבנה של תג



 להערכת חינוך לערכים תכניות
INTERNATIONAL CIVIC AND CITIZENSHIP 

EDUCATION STUDY (ICCS) 

 הבסיס לכלי

 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EVALUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT 

 .ות ודמוקרטיה במדינות השונותכתגובה לאתגרי החינוך שנובעים משינויים גלובליים המשפיעים על אזרח 2009-המחקר החל ב

 .לאומייםאיסוף מידע אמפירי לשיפור מדיניות החינוך עבור מדינות וארגונים בינ: המטרה

 המשתנים שנבדקו

מעורבות אזרחית וזהויות אזרחיות, עקרונות אזרחיים, חברה אזרחית ומערכות חברתיות :ארבעה תחומי תוכן. 

ניתוח והנמקה, ידיעה: שני תחומים קוגניטיביים. 

כוונות להתנהגות והתנהגות, עמדות, אמונות על ערכים :התנהגותיים-ארבעה תחומים רגשיים. 

 המתודה

 (סקר בינלאומי)שאלון דיווח עצמי 

מבחן קוגניטיבי 

משפחתית ואישית, כיתתית, ספרית-בית, לאומית: שאלון משתני רקע ברמות שונות 



INTERNATIONAL CIVIC AND CITIZENSHIP 
EDUCATION STUDY (ICCS) 

 יתרונות ושימושים עיקריים

 השוואה בינלאומית אמפירית במגוון של שאלות על חינוך לאזרחות. 

 

 ביקורות ומגבלות

 ישראל לא השתתפה במחקר 

 בלבד' כיתות ח 



 להערכת חינוך לערכים תכניות  VSכלים להערכת ערכים 

   // VAKEמודל   // הלאומית האוסטרלית לערכים התכנית 

 CHARACTER EDUCATION 

 

  (אבל לא שאלוני ערכים)היבטים שונים בהגדרת ערכים = שילוב מתודות 

 ספריים-חשיבות למשתנים חברתיים ובית 

 התנהגות בחיי היומיום 



 תודה על ההקשבה
 שאלות והתייחסויות


