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 ASSET 2020כלי הערכה לסביבות למידה בהשכלה הגבוהה
מספר פרויקט EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP-585587
תמיכתה של הנציבות האירופית בהפקת פרסום זה אין בה כדי להוות אישור לתכנים אלה .התכנים מייצגים את
השקפותיהם של מחברי המסמך בלבד והנציבות לא תישא באחריות לכל שימוש שייעשה במידע הכלול בזאת.
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הקדמה – תיאור פרויקט ASSET
פרויקט )ASSET, Assessment Tools for Higher Education Learning Environments( ASSET
הוקם כדי לפתח כלי הערכה יעילים של הערכה מעצבת ( )FA, Formative Assessmentהמותאמים למוסדות
להשכלה גבוהה ,ובכך לשפר את תהליכי הלמידה בישראל ובגיאורגיה .צוות הפרויקט כלל נציגים
מאוניברסיטאות מובילות באירופה שסיפקו את הידע והמומחיות הפדגוגית במטרה להנחות את הצוותים
מישראל וגיאורגיה לפתח כלים ושיטות הערכה יצירתיות וחדשניות המותאמות לסביבות הלמידה הנמצאות
בשימוש במוסדות אלה .תוצרי הפיתוח השיתופי יתרמו לשפר ההוראה והלמידה במדינות אלה ובכך יגושר
הפער בין הנעשה באירופה ובין הנעשה בגיאורגיה ובישראל.
את הפרויקט הובילה פרופ' דורית אלט מהמכללה האקדמית כינרת .צוות הפרויקט כלל נציגים
מאוניברסיטאות מובילות באירופה :אוניברסיטת טאלין שבאסטוניה (,)Tallinn University, Estonia
אוניברסיטת קורק שבארלנד ( ,)University College of Cork, Irelandאוניברסיטת אוטטו פרידריך שבמבורק
גרמיה ( )Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, Germanyואוניברסיטה פרטית לחינוך שבלינץ אוסטריה
(  .)Private University of Education of the Diocese of Linz, Austriaהצוות הישראלי כלל נציגים ממכללה
אקדמית לחינוך גורדון בחיפה ,המכללה האקדמית כנרת ,המכללה האקדמית הדסה בירושלים ומכללת סכנין
לחינוך בסכנין .הצוות הגיאורגי כלל נציגים מאוניברסיטת איוואן ג'וואחישווילי אוניברסיטת טביליסי Ivane
 ,)Javakhishvili Tbilisi State Universityאוניברסיטת איליה ( ,)Ilia State Universityאוניברסיטת סוחומי
( ,)Sokhumi State Universityאוניברסיטת סאמצחה-ג'אוואחתי (.)Samtskhe-Javakheti State University
במסגרת הפרויקט פותחו שישה כלים :תגים דיגיטליים פתוחים ( ,)Open Digital Badgesהערכה
קבוצתית ( ,)Group (peer) Assessmentהערכת מיומנויות רכות ( ,)Soft Skills Assessmentמפות חשיבה
( ,)Concept Mapsיומן רפלקטיבי קבוצתי ( ,)Group Collective Dairyגישת חבר קריטי ( Critical Friend
 .)Approachתהליך פיתוח הכלים כמו גם התוצרים – ספרוני הדרכה ליישום הכלי – כל אלה ניתן למצוא באתר
הפרויקט .https://www.asset-erasmus.com/copy-of-teaching-manuals

חוברת זו מספקת סקירה על רקע תיאורטי אודות תגים דיגיטאליים פתוחים ומציגה דוגמאות לשימוש
בכלי באוניברסיטאות שונות באירופה ,ישראל וגיאורגיה .הכלי הוצג על ידי סירי וירקוס ( )Sirje Virkusואירה
לפיק ( )Aira Lepikמאוניברסיטת טאלין שבאסטוניה ( .)Tallinn University, Estoniaחוברת זו מתבססת על
חוברת הדרכה שהפיק צוות הפרויקט שעסק ביישום של תגים דגיטלים פתוחים (תד"פ) .בחוברת שלושה
שערים :שער ראשון מציג רקע תיאורטי על תד"פ ושתי דוגמאות של השימוש בהם :אחת מציגה מערכת תגים
שפותחה עבור קורס באוניברסיטת טאלין ושניה מציגה מערכת תגים ותהליך תכנונם במרמה כלל מוסדית
הנהוגה באוניברסיטת קורק .שער שני מציג דוגמאות של פיילוטים ליישום של תד"פ במוסדות השונים
בגיאורגיה שנעשו במסגרת הפרויקט .שער שלישי מציג בהרחבה פרויקט חלוץ ליישום תד"פ במודל הערכה חדש
בשם "הערכה משלימה" שפותח במכללה האקדמית לחינוך גורדון ושימוש במערכת זו בקורס "משחקי חשיבה
במתמטיקה".
ליאורה נוטוב
ספטמבר2020 ,
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שער ראשון – רקע תיאורטי ויישום הכלי
בפרק זה יוצג רקע תיאורטי אודות הכלי ,תיאור הכלי ולבסוף השימוש בכלי ברמה של קורס באוניברסיטת
טאלין וברמה מוסדית באוניברסיטת קורק.

רקע תיאורטי
תגים דיגיטליים פתוחים ( )ODB, Open Digital Badgesהם כלי טכנולוגי חדש שמשתמשים בו בעיקר
להערכה מעצבת של למידה .תגים דיגיטליים פתוחים (תד"פ) מורכבים מסמל ויזואלי ומידע-על )(metadata
המפרט את שם המקבל של התד"פ ,שם המנפיק ,תאריך ההנפקה ,מהות התג והקריטריונים לקבלתו.
תד"פ מספקים לכל בעל עניין מידע עשיר ,נגיש ומאומת על הישגים ,מיומנויות ,יכולות ,תכונות אישיות של
לומדים ,הן במהלך תהליך הלמידה והן בסיומו.
השימוש בתגים דיגיטליים פתוחים (בחוברת יעשה שימוש או בתד"פ או ב'תגים') חדש יחסית במוסדות
להשכלה גבוהה 1והוא התאפשר הודות לפיתוחים טכנולוגיים אחרונים .התפתחותם של תד"פ מעוגנת בעקרונות
של פתיחות בחינוך שמבוססת על הרעיון שהגישה לידע ולמשאבים חינוכיים צריכה להיות שוויונית ונגישה לכל
אדם וצריך לתת מענה לרצון של אדם ללמוד ללא מגבלות דמוגרפיות ,כלכליות וגאוגרפיות .הגישה ה"פתוחה"
בחינוך מתפתחת בקצב מהיר מאוד מאז שנת  .2000ב 2002-השיק המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ארה"ב
( )MITאת פלטפורמת  ,OpenCourseWareב 2006-הקימה האוניברסיטה הפתוחה בבריטניה את אתר
 OpenLearnוב 2008-החל הפיתוח המוקדם של קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים ( Open Massive
 )MOOCs – Online Coursesומגוון פלטפורמות למידה פתוחות – כל אלה מייצגים את התפתחותה העקבית
של תנועת ההשכלה הפתוחה .תגים פתוחים הוצגו בשנת  2010בכנס שערכה קרן מוזילה ()Mozila Foundation
בברצלונה ( .)Ash, 2012a; 2012bהרעיון מגיע ממשחקים אלקטרוניים בהם כל שלב שהשחקן מתקדם הוא
מתוגמל בתג/מדלייה .קרן מוזילה יצרו פלטפורמה ליצירת תגים ובנוסף הם פתחו את התרמיל הדיגיטלי
הראשון המאפשר אכסון נוח וזמין של התגים ( .)Open Badges Backpackהיום קיימות פלטפורמות רבות
להנפקת תגים ובכולן משולב תרמיל דיגיטלי .בשנים האחרונות זוכים התגים הפתוחים לפופולריות רבה ברחבי
העולם והופכים לתכונה סטנדרטית ברבות מהמערכות המשמשות לניהול למידה ,ביניהן ,Moodle
 Canvas ,Blackboardועוד .מספר ארגונים בקהילות חינוכיות כבר משתמשים בתגים פתוחים כדי להכיר
בהישגי למידה ( )Randall, Harrison, West, 2013והשימוש בהם נפוץ במהירות למסגרות רבות .התגים
הפתוחים תורמים תרומה ניכרת לתנועה ההשכלה הפתוחה על-ידי כך שהם מאפשרים גישה פתוחה להכרה
בהישגי למידה ,הצגת ראיה פומבית לתוצאות הלמידה ומעמידים קריטריונים פתוחים לתיעוד תהליך הלמידה
ללא מגבלה של מקום וזמן בו התרחשה .תד"פ מיישמים תקן טכני פתוח ותוכנות חינמיות המאפשרים הצגה
ושיתוף פתוח של הישגי הלומד (https://www.openeducationweek.org/events/open-badges-in-
.)education
הנחת היסוד העיקרית העומדת בבסיס הרעיון של התגים הדיגיטליים הפתוחים היא שהמוסדות
והארגונים האחראיים עד כה לתיעוד ולהסמכה כבר אינם מתאימים למציאות הלמידה של ימינו ( Watters,
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סקירה נרחבת על השימוש בתד"פ בהשכלה גבוהה.אפשר למצוא אצל וירקוס (.)Virkus, 2018
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 .)2011aהיום למידה מתרחשת בכל מקום ,לא רק בכיתה ,והיא מתחוללת בשלל ערוצים מחוץ לחינוך הפורמלי,
בין השאר דרך משאבי למידה פתוחים כמו רשת של אנשים המבקשים ליצור אלטרנטיבה שוויונית ,מעצימה
ומשחררת להשכלה גבוהה רגילה הנקראת  ,)Peer 2 Peer University( P2PUויקיפדיה ורשתות חברתיות .אלא
שחלק נכבד מהלמידה הזאת לא 'נחשב' בעולם של ימינו .ווטרס ( )Watters, 2011bמסביר שתואר אינו מעיד
בהכרח על יכולותיו ומיומנויותיו של אדם .צבירת תגים דיגיטליים פתוחים היא אמצעי לרכישת כישורים
ומיומנויות שאינם באים לידי ביטוי בתואר אקדמי או מקצועי וניתן להציגם בפני מעסיקים פוטנציאליים.
התגים הדיגיטליים הפתוחים יכולים לספק ראיות ללמידה ,בלי קשר למקום או לתנאים שבהם היא מתרחשת,
ולהעניק ללומדים הכרה מוחשית בכישוריהם ,בהישגיהם ,בתחומי העניין שלהם ובנטיותיהם .בעלי התגים
יכולים לחלוק אותם עם בעלי עניין כדוגמת מעסיקים פוטנציאליים ,מוסדות רשמיים וקהילות עמיתים.
בספרות ישנה גם התייחסות למערכת התגים כאל סביבה אקולוגית של התג ,כלומר שספקי קרדיטציה שונים
יעבדו בשיתוף פעולה כדי שלומד יוכל לצבור התנסויות לימודיות שונות שיסתכמו בתגים (.)Watters, 2011b
בספרות אפשר למצוא מונחים שונים כמו תגים פתוחים ,תגים דיגיטליים ,תגים אלקטרוניים פתוחים
ותגים חינוכיים .המושג 'תגים פתוחים' מייצג קונספט רחב יותר מהתגים הדיגיטליים או התגים החינוכיים.
תגים דיגיטליים ,כמו גם תגים חינוכיים ,ניתן להנפיק גם בסביבות למידה סגורות כמו המסגרת של קורס בודד
או מוסד ,אולם תגים פתוחים גלויים ונגישים לכולם והם מבטאים השקפה עולם שמעודדת הנגשה של השכלה
לכולם .חלק מהחוקרים מעדיפים להשתמש במושג 'תגים דיגיטליים פתוחים' כדי להתייחס להיבט הדיגיטלי
שלהם ,שכן רעיון התגים ,בהיבט הלא דיגיטלי שלו ,כבר מוכר לנו מהעבר (למשל מתנועת הצופים) .המונח 'תגים
דיגיטליים פתוחים' ,או בגרסה המקוצרת 'תגים פתוחים' ( ,)OB, Open Badgesמציין שהתגים פתוחים וגלויים
לכל ואינם משמשים רק בסביבות סגורות ,וכן שהם דיגיטליים ,כלומר משותפים בסביבות דיגיטליות כמו
רשתות חברתיות  -מקצועיות ,בלוגים אישיים ,קורות חיים.
השימוש בתגים דיגיטליים פתוחים אפקטיבי במיוחד כחלק מתהליך הערכה מעצבת ( FA, Formative
 ,)Assessmentוהוא מאפשר לספק ללומד משוב שוטף ומעקב אחרי הנושא הנלמד .תגים יכולים גם לעודד
יוזמות חדשניות בנושא הערכה :להפוך את ההערכה למותאמת ללומדים ולהוות חלופה לשיטות בחינה מיושנות
שהופכות עם השנים לפחות רלוונטיות .מערכת התגים הפתוחים יכולה ,למשל ,לסייע בהערכה המבוססת על
מספר מקורות שונים מנחי הקורס ,עמיתי הלמידה או הלומדים עצמם .בשל טבעה הגמיש והרשתי של מערכת
הערכה זו ,היא מציעה מספר מסלולים או אפשרויות הערכה שונות לקבלת תג ,דבר המאפשר להבטיח מענה
לצרכים הספציפיים של כל לומד ,לצמצם את האילוצים הנובעים ממסלול הלמידה ואף לחיפוש אנשים בעלי
ידע ספציפי בקהילות המקוונות הצומחות שלנו.
בעת יצירת מערכת תד"פ ניתן לשלב עקרונות של למידה קונטקסטואלית (למידה מצבית וקוגניטיבית);
למידה חברתית/מתווכת ,במיוחד בסביבות "מחוברות" המאפשרות ,מתווכות ומקדמות תוכן או מיומנויות
הקשורות לתוכן; למידה פעילה; למידה מוטיבציונית ומעוררת עניין; למידה המושתת על משוב מעצב ועקבי;
יצירת מסלולי למידה "גלויים" המעודדים רפלקציה ,ויסות עצמי ואוטונומיה ,בניית הון חברתי ,הערכה עצמית
ומסוגלות עצמית .אנשי חינוך מאמינים שלמיד מסוג זה חובה בתוכה פוטנציאל של למידה משמעותית שנותנת
כלים ללמידה לאורך החיים .באופן זה התגים ישקפו גם הערכה של שליטה במיומנויות או הערכה של תהליכים
יותר מורכבים מעמידה בדרישות מוגדרות מראש שניתן להעריך באמצעות מערכות הציונים הרגילות .באמצעות
התגים ניתן להעריך למשל מיומנויות בין-אישיות ,כישורי שיתוף פעולה ,יצרתיות ,חדשנות ,יוזמה ולמידה
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עצמאית .מיומנויות ותהליכים אלה מאוד בדרך כלל אינם באים לידי ביטוי בגיליונות הציונים אך הם מאוד
מוערכים על-ידי מעסיקים.
התגים הפתוחים יוצרים מערכת חדשה שמכירה בכישורים ,בניסיון ,במיומנויות ובידע שאינן "נלמדות" או
נבחנות בסביבות למידה פורמליות באמצעות מסגרת עבודה טכנולוגית פתוחה ,ברת העברה ומרובדת,
שהמאפיינים עיקריים שלה:
▪

גלויים ופתוחים :התגים הפתוחים של מוזילה אינם קנייניים .מדובר בתוכנה חינמית ותקן טכני פתוח
שכל ארגון יכול להשתמש בו כדי ליצור ,להנפיק ולאשרר תגים דיגיטליים ( & Gibson, Coleman
.)Irving, 2016

▪

ברי העברה :לומדים יכולים לזכות בתגים ממספר מקורות ,מקוונים או לא מקוונים ,ולקבץ אותם יחד
לתרמיל וירטואלי אחד (למשל  )Mozilla Backpackולהציג את כישוריו והישגיו בבלוגים ,בפרופילים
של רשתות חברתיות ( ,)Facebook, Twitter, LinkedIn, +Googleבאתרי חיפוש עבודה ,בקורות
חיים ,באתרי אינטרנט ועוד.

▪

מרובדים וגמישים :התגים יכולים להיות מונפקים על ידי מעסיקים וארגונים מקצועיים כמצייני
תכונית הכשרה שלמה או כמצייני מקרו קרדיטים והלומדים יכולים באמצעותם לבנות תמונה שלמה
על יכוליהם ומיומנויותם גם אם התגים הונפקו על ידי גופים שונים ואף במדינות שונות ( Wilson,
 .)Gasell, Ozyer & Scrogan, 2016כלומר ,תגים מאפשרים גמישות ברמה בין-תרבותית ,שכן מגולמים
בתגים גם קריטריונים המשמעותיים לקהילות העשייה ברמה הבין-לאומית.

▪ שקיפות ונראות של תהליכי הלמידה ,ההוראה וההערכה בפני כל בעל עניין מושגת באמצעות הכללת
מידע-על שהינו חלק בלתי מהגדרת התג .מידע זה מקשור לגוף המנפיק את תג ומפרט את הקריטריונים
וראיות אימות המידע :שם התג ,שם המוסד המנפיק ,תיאור התג ,הקריטריונים לקבלתו ,הוכחת
פרסום ( ,)proof of releaseתאריך ההנפקה ,תוקף התג ,תקנים ואזכורים.
היקי ( )Hickey, 2012מציין את ארבע הפונקציות העיקריות של התגים הפתוחים:
▪

הכרה בלמידה – הפונקציה הברורה ביותר והמרכזית של התגים.

▪

מדידת הלמידה – כמעט כל יישום של תגים פתוחים כולל צורה כלשהי של מדידה.

▪

הנעת הלמידה – חלק גדול מהחששות והתשואות שתגים זוכים להן נסוב סביב רעיון המוטיבציה
(.)Grant, 2011

▪

הערכת הלמידה – לתגים הפתוחים פוטנציאל אדיר לסייע למורים ,בתי ספר ותוכניות לימוד
להעריך ולבחון את הלמידה.
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תיאור הכלי – תגים דיגיטליים
כאמור ,תגים דיגיטליים פתוחים הם סמלים ויזואליים המהווים מדד מתוקף להישגים ,ומציגים בפני
כל את המיומנויות והידע של הלומד לצד מידע וראיות שניתן לשתף בחופשיות ברחבי הרשת .התגים הפתוחים
מאפשרים ללומדים לקחת איתם את הישגיהם הלימודיים לכל מקום ולגבש תמונה עשירה של מסע הלמידה
שלהם לאורך החיים (.)Virkus & Lepik, 2018

השלב החשוב ביותר בפיתוח מערכת התגים עבור קורס  /תוכנית הכשרה הוא שלב התכנון .שלב זה
דורש זמן והשקעה בתכנים ,תוצרי הלמידה ,קביעת סוגי מיומנויות שניתן לפתח ,רמת הישגים אפשריות ,מגוון
מסלולים לרכישת הידע והמיומנויות בקורס  /בתוכנית .בהתאם לתכנון זה אפשר לקבוע את סוגי התגים שישמו
להערכה ותפותח התשתית הטכנולוגית.
מבנה התגים .המבנה המקובל של תגים כולל ייצוג וויזואלי – סמל גרפי ומידע-על ()metadata
שמרכיביו הם :שם של התג ,תיאור של מהות התג ,קריטריונים להענקת התג ,שם המנפיק של תג ,עדויות
לעמידה בקריטריונים ,תאריך תפוגה (ראה איור מצורף) .אומנם אין הגדרה רשמית של המרכיבים של הייצוג
הוויזואלי של התג ,אך בדרך כלל התג יכלול את שם התג ,את שם המנפיק של התג ולפעמים גם את שנת הענקת
התג.
לעיצוב התגים אפשר להיעזר באתרים שונים למשל . /https://www.openbadges.me
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קיימים תגים מסוגים שונים כמו:
▪

תגים להערכת תוצרי למידה שהוגדרו מראש :תגי ידע בסיסי ,תגי ידע מתקדם ,תגי מיומנויות.

▪

תגים מדורגים שיציינו רמות שונות של שליטה בידע או במיומנויות .למשל עבור שליטה בידע אפשר
להגדיר תג ברונזה שיציין הישגים ברמה נמוכה ,תג כסף שיציין רמה בינונית ותג זהב שיציין רמה
גבוהה.

▪

תגים שמציינים מסלולי למידה שונים בקורס למשל חוקר ,מתרגל ,ויקיפדיסט (דוגמה מפורטת יותר
בהמשך בתיאור של השימוש בתגים באוניברסיטת טאלין).

▪

תגים שבורים :משמשים לציון התנהגות לא רצויה למשל איחור בהגשת מטלות.

▪

תגים מפורקים :תגים עצמאיים נפרדים המהווים חלק מפעילות למידה רחבה יותר למשל תג ביקורת
עמיתים על מטלת סקירת ספרות.

לפיתוח מערכת תגים דרושה תשתית טכנולוגית .ניתן לצור תגים באופן עצמאי בפלטפורמות שונות או לחלופין
להשתמש באוספים קיימים .כדי שהתג שפותח יוכר על ידי גופים שונים ,יש צורך לאשרר אותו באחד החברות
המספקות שירותים אלה .בנוסף לכך כדי שהלומד יוכל לאכסן את התגים שקיבל ולהעביר אותם בין
הפלטפורמות השונות שבהן צבר את התגים הוא זקוק לתרמיל דיגיטאלי .לרשות כל מי שצובר תגים פתוחים
:Mozilla
של
תרמיל
כמו
חינמיים
שירותים
קיימים
.https://backpack.openbadges.org/backpack/welcome
דוגמה לתג על כל מרכיביו
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לסיכום

תגים פתוחים הם אמצעי לתיעוד הישגיהם של לומדים ,והם שימושיים במיוחד עבור מודל של הערכה מעצבת.
על פי המחקרים בתחום ,השימוש בתגים מעורר מוטיבציה בלימודים אצל הלומד ,ומאפשר למלמד להעריך
רכיבים של תהליך למידה שבדרך כלל אינם באים לידי ביטוי בציון הסופי .הטמעת ההערכה המעצבת בקורסים
צריכה להתבצע בצורה מתחשבת ומחושבת מאוד ,תוך השארת מרחב הולם בתוכנית הלימודים והקצאת זמן
לביצועים של הבנה ,לקבלת משוב עמיתים ומורים ולפעילות הערכה עצמית .תגים פתוחים יכולים לאפשר משוב
ומעקב אחרי החומר הנלמד ,לתמוך בלמידה בגישת 'ללמוד כדי לדעת' ולסייע ביישום הערכה מעצבת .אפשר
לומר שהתפקיד שממלאים התגים כתעודות מיומנות וכגשר בין תהליכי למידה בלתי פורמליים לפורמליים,
מגדיל את הפוטנציאל הגלום בהם לשינוי שיטות ההוראה ,הלמידה וההערכה במוסדות להשכלה הגבוהה
(.)Gibson, Coleman & Irving, 2016
האיור הבא מסכם את אורך חיי התג.
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שימוש בתגים ברמה של קורס בודד :אוניברסיטת טאלין ,אסטוניה
תגים דיגיטליים פתוחים נמצאים בשימוש נרחב באוניברסיטת טאלין ככלי חדש המשמש להערכת
סטודנטים הלומדים על פי שיטה של מיקרו קרדיטציה פרטנית .על פי שיטת למידה זו סטודנט בוחר ללמוד
יחידות קצרות הממוקדות ברכישת מיומנות או ידע מסוימים .בדרך כלל הסגל האקדמי של האוניברסיטה
מפתח יחידות אלה בהתאם למיומנויות הנדרשות בתחום מסוים כך שההסמכה המוצעת עונה על צרכים
ספציפיים בענף והיא רלוונטית ומוכרת על ידי מעסיקים פוטנציאליים .סטודנט יכול לבחור במה הוא רוצה
להתמחות ובאופן זה מקרו קרדיטציה מאפשרת לו להתפתחות מקצועית .בדרך כלל בסיום היחידה ניתן תד"פ
שמעיד על עמידה בהצלחה בדרישות היחידה .ישנם אנשי חינוך המאמינים כי התגים הדיגיטליים הפתוחים הם
כלי לטיפוח למידה בקרב סטודנטים שמאפשר לשנות את דרך ההכרה ,ההצגה והתפוצה של הישגי הלמידה
מחוץ לגבולות המוסד להשכלה (.)Virkus & Lepic, 2018
מערכת התגים שתוצג להלן פותחה במסגרת הקורס "שיטות מחקר" בתוכנית לתואר שני במדעי
המידע .מדובר בקורס המקנה  6נקודות זכות ונמשך  15שבועות על ידי סירי וירקס ( .)Sirje Virkusבסמסטר
אביב  2018השתתפו בו  14סטודנטים ונעשה .הקורס כלל שמונה שיעורים בכיתה ופעילויות מקוונות שבמסגרתן
השתמשו הלומדים בבלוגים האישיים כיומן למידה וכפלטפורמה להגשת מטלות הקורס .בתחילת הקורס,
הלומדים עורכו היכרות עם תוצאות הלמידה המצופות והתבקשו לכתוב חוזה למידה אישי שבו גיבשו את יעדי
הלמידה האישיים ,ניתחו את המשאבים והאסטרטגיות הדרושים בכדי להגיע למטרות וביססו את קריטריונים
להערכת ביצועיהם בקורס .עבור כל אחד מאחד עשר הנושאים שנלמדו בקורס נדרשו הלומדים לבצע מטלה
שאותה פרסמו בבלוג האישי שלהם ,והתבקשו גם לקרוא את המטלות של שאר הלומדים ולהגיב זה לזה
בפוסטים .לסיום היו הלומדים עשו רפלקציה על תהליך הלמידה ובחנו באיזו מידה השיגו את היעדים שהוגדרו
בחוזה הלמידה.
מערכת התגים כללה סך הכל  26תגים ארבע סוגים שונים של תגים :תגים להערכת ידע ,תגים להערכת
מיומנויות ,תגים להערכת פעילות ותגים מורכבים .הקורס תוכנן כך שכל סטודנט יכול לבחור לעצמו מסלול
למידה בהתאם ליעדים שהציבו לעצמם ,ההעדפות האישיות וגורמים נוספים .בכל אחד מהמסלולים ,הסטודנט
היה צריך להגיע לאותם תוצרי למידה שפורטו בסילבוס של הקורס.
בקורס תוכננו שבעה מסלולי למידה:
 .1חוקר ( .)Researcherדרישה – כתיבת סקירת ספרות ומאמר מחקרי – ציון מקסימלי 30
נקודות.
 .2מתרגל ( .)Practitionerדרישה – פיתוח מודלים לניתוח נתונים וחיזוי באמצעות פתרונות
תוכנה חופשיים – ציון מקסימלי  24נקודות.
 .3ביבליוגרף ( .)Bibliographerדרישה – עריכת רשימה ביבליוגרפית של תכני הקורס הכוללת
הערות – ציון מקסימלי  24נקודות.
 .4ביבליומטריסט ( .)Bibliometristדרישה – ניתוח ביבליומטרי של פעילות פרסום  -ציון
מקסימלי  24נקודות.
 .5ביבליומינר ( .)Bibliominerדרישה – שילוב ביבליומטרי וכריית נתונים טכניקות בשירותי
ספרייה  -ציון מקסימלי  24נקודות.
 .6ויקיפדיסט ( .)Wikipedistדרישה – פרסום ערכים בוויקיפדיה  -ציון מקסימלי  20נקודות.
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 .7מאיריסט () .)Enlightenerדרישה – הצגת טכנולוגיה חדשה ,שיטה או כלי חדש בשיעורים
שנערכו פנים אל פנים או בסביבה וירטואלית  -ציון מקסימלי  10נקודות.
מערכת התגים כללה (:)Virkus & Lepic, 2018
-

-

 6תגים להערכת ידע בסיסי (כל תג שווה ערך ל 10-נקודות) .ניתן היה לקבל את התגים על ביצוע משימות
אישיות והשתתפות פעילה בדיונים או בפורומים כיתתיים .סדטונט שבחר במסלול זה יכול היה לצבור
 60נקודות בקורס(בהתאם לרמת הביצוע של המשימות).
תגים להערכת מיומנויות (שווה ערך ל 10-נקודות) .התגים נתנו בהתאם להפגנת מיומנויות חברתיות
תגים להערכת ידע מעמיק (שווה ערך ל 30-נקודות) .כדי לקבל תגים אלה צריך היה לבצע משימות
אישיות ברמת קושי יותר גבוהה מאלה שנדרו עבור קבלת תג מבוסס ידע בסיסי.
תגים מורכבים .תגים אלה שקפו את רמת ההישגים של הסטודנט בקורס .היו שלוש רמות שונות
לתגים :צהב – ציון מעולה; כסף – רמה גבוהה; ארד – רמה מספקת.

להלן שלוש דוגמאות למסלולי למידה אפשריים בקורס:
 .1שישה תגי ידע בסיסיים ( 60נקודות) ,תג מתקדם אחד (למשל חוקר  30 -נקודות) ולהפגין לפחות
מיומנות חברתית אחת ברמה גבוהה (למשל עבודת צוות  2 -נקודות);
 .2שישה תגי ידע בסיסיים ( 60נקודות) ,שלושה תגים מתקדמים (למשל הערכה  3 x10 -נקודות) ומיומנות
חברתית אחת ברמה גבוהה (למשל מנתח  2 -נקודות);
 .3שישה תגי ידע בסיסיים ( 60נקודות) ,תג מתקדם אחד (למשל מתרגלים  24 -נקודות) ולפחות שלוש
מיומנויות חברתיות ברמה גבוהה (למשל אוריינות מידע ,מנתח ,נואם).
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שימוש בתגים ברמה של מוסד :אוניברסיטת קורק ,אירלנד

תגים דיגיטליים פתוחים מציעים דרך שימושית לאיסוף ראיות על רכישת יכולות מסוימות.
באוניברסיטת קורק ,למשל ,הם מאפשרים למשתתפים להציג את התאמתם למסגרת הפיתוח המקצועית
הארצית בתחום ההוראה והלמידה לצוותי חינוך במוסדות להשכלה גבוהה .להיבט זה יש ישימות נרחבת יותר
עבור סטודנטים הלומדים בתוכניות לתארים שהקרדיטציה עליהם ניתנת על ידי גופים מקצועיים שכן הוא
מאפשר להם להתפתח מעבר לגבולות תחום הידע הספציפי .מספר מוסדות כבר החלו להפעיל תוכניות חלוציות
לשימוש בתג פתוח לצורך הנחיה ,הנעה ,תיעוד ואשרור של תהליכי למידה ,ותיוג פעילויות פיתוח מקצועי של
צוותי הוראה הולך והופך נפוץ יותר בשנים האחרונות .במערכת החינוך וההשכלה האירית עומדים היום לרשות
צוותי ההשכלה הגבוהה  15תגים שונים הנוגעים לנושאים כמו יזמות בחינוך ,שיטות רפלקטיביות בהוראה,
כתיבה אקדמית בהוראה ולמידה והערכה ממוקדת תוכנית (www.teachingandlearning.ie/digital-
 .)/badgesבנוסף כל אוניברסיטה יכולה לפתח מערכת תגים עצמאית וגם כל מרצה ,יכול לעשות זאת .להלן
דוגמה למערכת תגים שפותחה באוניברסיטת קורק.
התגים הדיגיטליים זוכים לפופולריות רבה באוניברסיטת קורק גם כאמצעי קרדיטציה על קורסי
בחירה שאינם מקנים נקודות זכות אך הסטודנטים מעוניינים לתעד בדרך כלשהי את השתתפותם בהם וגם
כאמצעי לציון פיתוח מקצועי של הסגל .דוגמה נוספת לשימוש בתגים הדיגיטליים היא הכרה בהכשרות קודמות
( .)RPL ,Recognition of Prior Learningהשאיפה היא שסטודנטים יוכלו לגבש לעצמם תהליך למידה אישי
באמצעות צבירת תגים המשקפים את היכולות הרחבות שלהם כבוגרי תואר ,כך שגיליון הציונים הסופי שלהם
יכלול לא רק את הלימודים הדיסציפלינריים אלא גם את התגים השונים שצברו (.)Revins,2019
מערכת התגים של האוניברסיטה כוללת  41תגים שהוענקו ל 1,080-איש .נכון ל 12 ,2019-תגים חדשים
היו בתהליך בתכנון ופיתוח ,כלומר ההכרה בשיטת הערכה זו והשימוש בה מתרחב .פיתוח ומעקב אחר תגים
נמצא תחת אחריות של החוג לחינוך דיגיטלי של האוניברסיטה (https://www.ucc.ie/en/digital-ed/digital-

 .)education/digitalbadges/באתר החוג קיים תיאור מדויק של הליך הבקשה לאשור של תגים חדשים כולל
הנחיות לפיתוח כל רכיבי התג .מערכת התגים משקפת את הערכים של האוניברסיטה :יצירתיות ,היענות,
שקיפות ,מלגות ,חופש ביטוי ,שלמות ,שוויון ,גיוון ,כבוד ( .)Revins,2019סגל האוניברסיטה שמתכנן סדנה או
קורס בהם ניתן לשלב הערכה באמצעות תגים ,מתכננים את דרכי ההערכה בד בבד עם פיתוח התכנים ,משימות
ותוצרי הלמידה – במקרה זה קריטריונים להענקת תג .בתום התכנון ,עליהם להגיש הצעה לוועדה אקדמית
לפיתוח תקנים שמורכבת אנשי סגל בכירים של החוג הרלוונטי ,ראש תחום משאבי אנוש ,ראש מרכז בחינות-
מדור ציונים ,ראש מחלקת חינוך דיגיטלי ,ראש תחום לימודי המשך .להלן דוגמאות לתגים שמעניקה
האוניברסיטה (.)Revins,2019
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התגים משמים לציון התפתחות מקצועית לא רק של סטודנטים אלה גם של סגל ,כלומר ,אותו התג יכול להינתן
גם לאיש סגל וגם לסטודנטית אך הקריטריונים יהיו שונים ,למשל במקרה של תג עבור תרומה לפיתוח בין-
לאומי במוסדות השכלה גבוהה (.)Internationalisation in Higher Education Digital Badge
התג עונה לצרכים הבאים:
 להציע הזדמנויות פיתוח מקצועי לצוות שבתורו יכול לשפר את חווית התלמיד. לבנות יכולת מוסדית לצמיחה ופיתוח בינלאומי. לקדם סובלנות ושילוב באוניברסיטה ,ברמה המקומית והארצית.סגל האוניברסיטה יכול לקבל את התג עבר:
 פיתוח תוכנית לימודים בינלאומית; מעורבות ומתן תמיכה בלמידה בין-תרבותית בזמן לימודים בחו"ל;-

תוכנית לשיתוף פעולה עם  )http://coil.suny.edu/index.php/page/about-coil-0( COILעם כל אחד

מהשותפים שלנו
 סרטון של הרצאה המציגה סביבת למידה כוללת המשפרת את התקשורת.סטודנטים יכולים לקבל את התג עבר:
 הצעה למסלול למידה שכותרתו '"קורק רב-תרבותי; לפרויקט ערי למידה של אונסק"ו" (Multi-)cultural Cork; for the UNESCO Learning Cities project
 עריכת וידאו המפרט את תרומתם לקידום החינוך הבין-לאומי בתוכנית הלימודים או במסגרותאחרות
 יצירת כרזה המסכמת את מושגי המפתח בנושא חינוך בין-לאומי במוסדות להשכלה גבוהה או הצעהשוות ערך ליצירת כרזה.
13

קיים מסלול נוסף לקבל תג זה ,מסלול שמשותף גם לסגל וגם לסטודנטים  -חיבור רפלקטיבי על שותפות סגל-
סטודנטים; השוואה בין תוכנית התג האלקטרוני ל MOOC -באותו נושא (כ  2,500-מילים).
שיקולים מנחים בתהליך פיתוח התגים בUCC-

על הלוגו או האיקון לייצג את משמעות
האקדמית של התג

ייצוג גרפי ברור ותמציתי המשלב טקסט קצר

צבעים המייצגים את הארגון  /המותג

מפתחי התגים מקפידים על הבטחת האיכות היות ובמודל זה של הערכה הקריטריונים להערכה,
והבדיקות לקבלת התג והאיזונים בין הקריטריונים לתוצרי למידה שונים מאלה הקיימים בגישות הערכה
סטנדרטיות .באוניברסיטת קורק נדרש תהליך התכנון והמסירה של תגים לכלול את ארבעת אמצעי הבטחת
האיכות הבאים :מתקשר אמינות וערך; מותאם לחזון ולאסטרטגיה של האוניברסיטה; משקף למידה רלוונטית
ומעמיקה ובאופן מובהק מומחה בתחום דעת ואחריות למידה (.)O'Mahony, 2020
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תהליך פיתוח תגים כולל את השלבים הבאים:
 .1תכנון התג על פי קריטריונים סטנדרטיים שהוגדרו על ידי האוניברסיטה במקביל לתכנון סדנה/קורס
(ראה נספח )1
 .2הגשת התנכון לוועדה לתגים דיגיטליים ,מרכז לחינוך דיגיטלי
 .3עצוב סמל וויזואלי של התג
 .4אשור התג וצירופו למערכת התגים של האוניברסיטה
 .5הזכאיים לקבלת תג מקבלים הודעה במייל שכוללת קישור לאתר של הנפקת תגים של האוניברסיטה.
כל המעניין בכך מוריד את התג לתרמיל הדיגיטלי האישי שמאפשר את הצגתו בקורות חיים והפצה
באתרים שונים ,רשתות חברתיות ועוד (ראה נספח .)2
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על של תג השתתפות בסדנה הנחיה לתארים גבוהים- מידע:1 נספח

Digital badges for Professionalising
Research Supervision
Badge Development Template
Badge Name

Postgraduate Research Supervision (Workshops 1 and 2)
(badge name can be amended to indicate that this is a stage 1 badge)

Target group

New and experienced supervisors of postgraduate research students

4 criteria for badge

1: Identify key regulations and policies around the education of research
postgraduates, and clarify roles and responsibilities of supervisors.
2: Apply regulations and policies in response to a number of case
studies/scenarios.
3: Review video or paper and reflect on your own supervisory approach
based on this.
4: Identify key actions from this learning for your own supervisory
practice.

Short Description

Supervision of postgraduate research students requires an awareness of
national and international contexts for supervision, and of the local policy
and procedures governing supervision. It requires an understanding of
the roles and responsibilities of the supervisor and of the range of
effective practices available to new and experienced supervisors.
This badge awards participants in a supervisor development workshops
who have demonstrated skilful interpretation and application of policies
and procedures around supervision, and who have reflected their own
supervisory practices based on the face-to-face and online learning.

Learner Activities

Assessment

Badge
Content/Media

-

-

Attend 2x half days (package so have natural break)
Respond to case study/scenario
Write a short reflection in response to a video/paper and identify
key actions from your learning from workshop and paper/video
for your own supervisory practice
Respond to/assess peer submission.

-

Written response to 2 case studies
Reflective post
Peer-peer assessment

Badge design by National Forum. Project team may advise if certain
graphic works well.
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Evidence
(how collect,
evaluate,
authenticate?)
PD workshop
package
Video. Websites,
Resources

-

Sign-in sheet for workshop
Submission in response to 2-3 case studies
Submission of reflective post

Package workshop slides, activity sheets, reading lists and resources into
a pack that can be used in other institutions. Use NAIRTL booklet as
starting point.
Salzburg Principles, 2005
IUQB “Good Practice in the Organisation of PhD Programmes” 2009
HEA “National Framework for Doctoral Education” 2015
IUA “PhD Graduates’ Skills Statement” 2010, 2014
NAIRTL “Developing an institutional framework for supporting
supervisors of research students” 2012
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נספח  :2הצגת התג בפורמט הדיגיטלי
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שער שני  -תיאור מיזמי הפיילוט בגיאורגיה
במסגרת פרויקט  ASSETנערכו סדנאות בהם חברי הצוות האירופאי הנחו את חברי הצוות הגיאורגי והישראלי
בפתוח ויישום של נערכת תגים דיגיטליים פתוחים במוסדות שלהם .בפרק זה מתוארים הפיילוטים שעשו חברי
הצוות במוסדות השונים בגיאורגיה .פיתוח מערכת התגים ,כולל סוגי התגים ,הקריטריונים למתן התגים – היו
על פי שיקול דעתם של חברי הצוות בלבד .כמו כן ,תיאורי הפיילוטים נכתבו ללא תבנית מחייבת.

פיילוט באוניברסיטת טביליסי ,גאורגיה
חטונה בושקיבדזה ואיוואן ג'וואחישווילי ( )Khatuna Buskivadze and Ivane Javakhishvili
מערכת תגים פותחה על ידי חטונה בושקיבדזה ואיוואן ג'וואחישווילי ( Khatuna Buskivadze and Ivane
 )Javakhishviliבמסגרת הוראה בקורס לימודי אנגלית לסטודנטים ללומדים לקראת תואר ראשון בפילולוגיה
אנגלית באוניברסיטת טביליסי .בקורס השתתפו  20סטודנטיות בשנה השנייה של הכשרתן .רוב הסטודנטיות
ממוצא גיאורגי ורק מעוט מאזרביג'אן .רמת האנגלית של כל הקבוצה הייתה בינונית-גבוהה .התגים פותחו כדי
להעריך את כישורי התקשורת המעשיים של הסטודנטים בכתב ובעל-פה ,בשטף ובדיוק הלשוני שלהם.
השיעורים התקיימו פעמיים בשבוע ושיטות ההוארה היו למידה מבוססת פרויקט (,Project Based Learning
 ,)PBLכיתה הפוכה ( ,)Flipped Classroomולמידה מבוססת משימות ( .)TBL ,Task-Based Learningהתגים
הדיגיטליים הפתוחים סייעו לסטודנטיות ולי כמנחה ,ליישם הערכה מעצבת ואפשרו מעקב אחרי התקדמות
הלמידה שלהן .השימוש בתגים הפתוחים ככלי הערכה חדש ,עורר אצל הסטודנטיות מוטיבציה.
יצירת מערכת התגים
הקרון המנחה לפיתוח מערכת התגים בקורס היה – התגים היוותה חלק בלתי נפרד מהשיעור כאשר
להערכה שותפים גם סטודנטים .כל תג ניתן על פי שני קריטריונים :הערכת נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
באופן פרטני וגם על עבודתן בקבוצות או בזוגות .והערכת איכות המשימות שהוגשו ב.Google Classroom-
הסמל הגרפי של התגים פותח ב .Google Drawings-התגים הוקירטיונים להערכת משימות מצורפות בהמשך.
את התגים על ההשתתפות הפעילה בכיתה בחרתי להדפיס ולחלק אותם לסטודנטיות על פי הישגיהן .ואילו חמש
מטלות שהיו במהל הקורס הוערכו באמצעות תגים זהים מקוונים על פלטפורמת  .Google Classroomפעילויות
הקורס היו מגוונות וכללו בין היתר קריאת סיפור וניתוחו.
רפלקציה אישית
התגים הדיגיטליים הפתוחים שימשו כלי הערכה מוצלח לקורס .היתרון של יישום תגים פתוחים:
תפיסת הסטודנטיות את הכלי ככלי הערכה חדשני והסטודנטיות הביעו את רצונן לשילוב הערכה מסוג זה גם
בקורסים נוספים .החיסרון המשמעותי היחיד שאני יכולה לציין הוא רצונן של הסטודנטיות לקבל בנוסף
להערכה באמצעות תגים ,גם ציונים .תוכניות לפיתוח העתידי של השימוש בתגים דיגיטליים :ללמד את
הסטודנטים לפתח תגים פתוחים וליישם אותם בפעילויות במסגרת השיעורים ומחוצה להם.
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מערכת התגים שפותחה
תג מעולה ( )SUPERניתן לסטודנטיות שנוכחו ב 90%-ומעלה מכלל השיעורים ,היו מעורבות באופן פעיל
בתהליך הלימודי והפגינו מודעות רבה לנושאים שנדונו בכיתה.
קריטריונים להערכת איכות המשימות בקורס

הסמל הגרפי של התג

• התרשמות כללית :מתן מענה טוב מאוד למשימה; הסוג,
המבנה והמשלב של הטקסט הולמים היטב את הנדרש;
הטיעונים מפותחים ולוגיים; הדעה האישית מוצגת ומנומקת
בצורה בהירה.
• קישוריות ולכידות :הטקסט מאורגן היטב ומלוכד עם רצף לוגי
ומבני נאות של המידע/הרעיונות; החלוקה לפסקאות עקבית;
נעשה שימוש אפקטיבי במילות קישור.
• אוצר מילים ובחירת מילים :שימוש במגוון לשוני; שימוש
אפקטיבי ומדויק באוצר מילים; "מעידות" קלות בודדות.
• תחביר :שימוש במגוון רחב של מבנים דקדוקיים מתוך גמישות
ודיוק מלאים .ללא שגיאות הפוגמות בהבנת הטקסט.

תג בסדר ( )GOODניתן לסטודנטיות שנוכחו ב 80%-ומעלה מכלל השיעורים והשתתפו במגוון הפעילויות
שנכללו בקורס.
קריטריונים להערכת איכות המשימות בקורס

הסמל הגרפי של התג

• התרשמות כללית :מתן מענה טוב למשימה; לעיתים רחוקות
המידע אינו מלא או כללי מדי; המבנה והמשלב הלשוני
הולמים; הטיעונים ברורים ולוגיים אך חלקם אינם מפותחים
דיים; העמדה האישית מוצגת בצורה בהירה
• קישוריות ולכידות :הטקסט מאורגן היטב ומלוכד בדרך כלל
עם רצף לוגי ומבני נאות של המידע/הרעיונות; החלוקה
לפסקאות נאותה; השימוש במילות קישור וסמני שיח בדרך-
כלל הולם ואפקטיבי.
• אוצר מילים ובחירת מילים :שימוש במגוון לשוני הולם; אוצר
המילים אינו מדויק בדרך-כלל; ישנן טעויות קלות בלבד.
• תחביר :שימוש מדויק במגוון מבנים דקדוקיים .ישנן מספר
שגיאות אולם הן לא פוגמות בהבנת הטקסט.
תג סביר ( )OKAYניתן לסטודנטיות שנוכחו ב 70%-ומעלה מכלל השיעורים והשתדלו לעמוד בקצב של
הכיתה.
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קריטריונים להערכת איכות המשימות בקורס

הסמל הגרפי של התג

• התרשמות כללית :מתן מענה חסר למשימה; ניסיונות
אקראיים בלבד לתת מענה לדרישות המשימה; הטיעונים
בדרך-כלל לוקים בחסר או לא רלוונטיים.
• קישוריות ולכידות :רצף לוגי וקישוריות לוקים בחסר.
•

לא נעשה שימוש הולם במילות קישור.

• אוצר מילים ובחירת מילים :אוצר המילים לוקה בחסר ובלתי
מתאים לרמה הנתונה; טעויות תכופות בבחירת מילים.
• תחביר :שימוש במגוון מוגבל מאוד של מבנים דקדוקיים; לא
מעט שגיאות הפוגמות בהבנה.

תג דורש שיפור ( )TRY AGAINניתן לסטודנטיות שנוכחו בפחות מ 50%-מכלל השיעורים ולא הצליחו
להתמודד עם הדרישות העיקריות של הקורס.
קריטריונים להערכת איכות המשימות בקורס
• התרשמות כללית :מתן מענה לקוי מאוד למשימה; רוב התוכן
אינו רלוונטי; הטיעונים חלשים מאוד ובלתי הולמים.
• קישוריות ולכידות :טקסט מפוזר ומבולבל; רעיונות חסרי
קשר; אין רצף לוגי או מבני.
• אוצר מילים ובחירת מילים :אוצר מילים מוגבל מדי ו/או לא
רלוונטי למשימה.
• תחביר :תחביר לחלוטין בלתי הולם לרמה הנתונה.
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הסמל הגרפי של התג

פיילוט באוניברסיטת סוחומי ,גאורגיה
ליה אחלאדזה ולוואן קוורטסכליה ()Lia Akhaladze and Levan Kvaratskhelia
במטרה לפתח ולהעריך כישורים הרגשיים-אינטלקטואליים הנדרשים מבוגרי מערכת חינוך במאה ה-
 .21פותחה מערכת תגים דיגיטליים פתוחים במסגרת פיילוט שנערך בחוג להוראת המדעים על ידי ליה אחלאדזה
ולוואן קוורטסכליה ( .)Lia Akhaladze and Levan Kvaratskheliaהיסודות המנחים של פיתוח מערכת התגים
היו :מדרגיות ( ,)scalableהדירות ( )replicableושקיפות .הוחלט להתמקד בפיתוח מיומנויות רכות שזוהו
כחשובות במיוחד :להתמודדות ,להצלחה ולרווחה אישית ,ואשר ניתן לתת להן ביטוי באמצעות כלי הערכה,
כולל תכונות כמו מודעות עצמית ,שליטה בדחפים ,אסרטיביות ,סיבולת דחק ,אמפתיה ,יחסים בין אישיים
ושיתוף פעולה ,נחישות והתמדה ,דפוס חשיבה מתפתח ( ,)Growth Mindsetחיוביות ואופטימיות .לאור זאת,
החלטנו ליצור תגים דיגיטליים פתוחים לכל אחת ממיומנויות רכות אלה ( .)Dolev, et al., 2020סטודנטים
שהשתתפו בפיילוט הן בעיקר נשים הלומדות בתוכנית להכשרת מורים ,חלקן כבר מורות בפועל ,רובן ממוצא
גאורגי-אורתודוכסי וגם בנות מיעוטים אתניים :אזרבייג'נים ואוקראינים וגם מיעוטים דתיים :מוסלמים ,עדי
יהוה ויהודים .חלק מהסטודנטים מגיע מהחלק הכבוש של גאורגיה.
לשם תכנון ופיתוח הפיילוט ,התגבשה קבוצה של מרצים-חוקרים באוניברסיטת סוחומי .הפיילוט כלל
שלושה שלבים:
בשלב ראשון גובש צוות של מרצים-חוקרים שכלל חברים בפרויקט  ASSETוחברי סגל נוספים .חברתי
צוות  ASSETהדריכו את עמיתיהם בנושא זה .לאחר מכן הצוות ערך מספר ישיבות של סיעור מוחות בהן
התקבלו שתי החלטות עיקריות :לבחון דרכים להוראה של מיומנים בשיטות ניתוח ההולמות את תחום הדעת
המאפשרות חיפוש פתרונות יצירתיים במקום ביצוע אלגוריתמים ידועים מראש; עריכת סקר בקרב
הסטודנטים שמטרתו לזהות את התחומים בהם הסטודנטים רוצים להתפתח ,לברר את המניעים שלהם
להשתתף בפיילוט וללמוד אילו תועלות אפשריות הם סבורים שניתן להפיק ממנו.
בשלב השני נערך מפגש עם קבוצת מיקוד בהם השתתפו סטודנטים כשאר מטרתו הייתה לזהות ולבסס
את העמדות והציפיות של הסטודנטים בכל הנוגע לתגים פתוחים .על בסיס ניתוח נתונים איכותניים שנאספו
בקבוצת המיקוד ,פותח הסקר המקוון שהופץ בדואר אלקטרוני בין הסטודנטים בחוג באוקטובר  .2019החלק
הראשון של הסקר כלל מידע כללי על תגים דיגיטליים .כתמריץ לקחת חלק בסקר ,הוצעה לסטודנטים הזדמנות
לזכות בתג הדיגיטלי הראשון שלהם על-ידי מילוי הסקר.
בשלב השלישי נותחו תוצאות הסקר שמדגימות את רצונם של הסטודנטים לצבור ראיות למיומנויות
רכות :תקשורת אפקטיבית ,פתרון בעיות וסיבולת דחק (( )stress toleranceר' תרשים  ;)1שיתוף פעולה,
אמפטיה וניהול משא ומתן 79% .מהסטודנטים השתתפו בתוכנית בכדי לרכוש ראיות מסוג זה להעשרת קורות
החיים (ר' תרשים  .)2לאחר ניתוח נתונים ,נערכו שני מפגשים נוספים עם קבוצת המיקוד ומטרתו הייתה לקבל
משוב מהסטודנטים על התגים שעוצבו וגם להעלות את המודעות שלהם לחשיבות של פיתוח מיומנויות רכות.
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איור  :2הסיבות להשתתפות בפרויקט 2019

תוצאות הסקר
נראות ופרטיות .מהסקר ומהדיון שנערך במפגש הראשון עם קבוצת המיקוד לאחר קיום הסקר עלה
שהסטודנטים מעוניינים שהתגים יהיו גלויים ככל האפשר .הם העלו שתי נקודות מרכזים התומכות בניראות
התגים לכל מעוניין :לתגים יש אופי אישי יותר מאשר לתעודות והסמכות רשמיות והתגים מקשרים לראיות
המתארות את מעשיו והישגיו של בעל התג.
הפגנת המיומנויות הממשיות שנרכשו .לדברי הסטודנטים כל תג דיגיטלי פתוח צריך לשקף ברמת
דיוק מרבית את יכולותיו וכישוריו של הסטודנט שנרכשו בתהליך הלמידה.
רמות שונות של תגים דיגיטליים פתוחים .הסטודנטים תמכו בפיתוח תגים ברמות שונות שתבטא את
שרמת שליטה האינדיבידואלית במיומנויות המפורטות בתג .הסטודנטים הביעו גם רצון שלכל התגים הפתוחים
יהיה מיתוג ברור ,כך שניתן יהיה להבין בקלות מי הארגון שהנפיק אותם.
במסגרת קבוצת מיקוד צפינו בהרצאות טד בשם "אינטליגנציה רגשית – מודעות עצמית רגשית וויסות
עצמי" כדי להציג לסטודנטים מיומנויות רכות ודנו בדרכים ליישום שלהן בתהליך הלמידה .את ההרצאה נתנה
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אקטרינה בבונשווילי  -מאמנת מוסמכת ומדריכה עסקית בעלת ניסיון בינלאומי ,יועצת מוסמכת בשיטת DISC
– שיטה להערכה של התנהגויות שפותחה על ידי הפסיכולוג מולטון מרסטון ( ,)Moulton Marstonחברת
פדרציית האימון הבינלאומית) (ההרצאה הועברה בשפה הגאורגית) .בעקבות הצפייה בהרצאה נערך דיון על
המודעות העצמית הרגשית וויסות עצמי .הסטודנטים העריכו שכמורים/מורים לעתיד ,ייאלצו להתמודד עם
מצבים שעלולים לגרום להם להרגיש כעס ,תסכול ,עצב ,התרגשות ,ועל מנת ליצור אווירת למידה תומכת יהיה
עליהם לווסת את רגשותיהם .כדי להעמיק את התובנות מהדיון ,סטודנטים שהשתתפו בקבוצת מיקוד ביצוע
משימה .המשימה תוכננה בהתבסס על מודל למידה מבוסס-בעיות .לסטודנטים הוצג מקרה מתוקשר שהתרחש
באותה שנה בטביליסי ,בו נער בן  15התאבד לאחר שנחקר במשטרה .בעקבות התאבדותו פרץ גל של הפגנות נגד
המשטרה הגאורגית .המשימה כללה ניתוח הגורמים האפשריים לאירוע ,בדגש על מיומנויות אינטלקטואלית
ורגשיות שהובילו לתוצאה מעין זו .לביצוע המשימה השתמשנו בפלטפורמות של  .Googleהסטודנטים גילו
מעורבות רבה בתהליך ,ואף הביעו רצון להמשיך את הדיונים על-פני מספר מפגשים נוספים .בסיום המטלה
קיבלו הסטודנטים את התגים הדיגיטליים הפתוחים שלהם על מיומנויות רכות.
במפגש השני של קבוצת הדיון צפינו בהרצאת  TEDבשם "איך מתיידדים עם לחץ" ( How to make
 )stress your friendמאת קלי מקגוניגל ( - )Kelly McGonigalפסיכולוגית ומרצה באוניברסיטת סטנפורד
הידועה בעבודתה בתחום 'העזרה המדעית' ,תחום המתמקד בהפיכת תובנות מתחום הפסיכולוגיה ומדעי המוח
לאסטרטגיות מעשיות לבריאות ורווחה נפשית .ההרצאה ניתנה באנגלית עם כתוביות בגאורגית ,וגם כאן נערך
דיון בסיום ההרצאה.
תיאור מערכת התגים שפותחה (המוצגת להלן) .בגמר התהליך המתואר ,פותחו שלוש מערכת של תגים
דיגיטליים פתוחים המאפשרות להעירך מיומנויות והישגים של הסטודנטים כפי שבאים לידי ביטוי במהלך
משימות אישיות וקבוצתיות :מערכת להערכת שליטה במיומנויות יסוד :כוללת  9תגים (טבלה  ;)1מערכת
להערכת שליטה במיומנויות המאה  21-שכוללת שלוש קטגוריות של תגים :מיומנות למידה ( 4תגים – טבלה ,)2
מיומנויות של אוריי 6(..תגים – טבלה  ,)3מיומנויות של כישורי חיים ותכונות אופי ( 8תגים – טבלה  ;)4מערכת
תגים להערכת הישגים :ביצוע של משימות בקורס ( 4תגים – טבלה  ,)5הישגים אקדמיים בקורס ( 3תגים –
טבלה .)6

מסקנות מהפיילוט
השתתפות בפרויקט  ASSETנתנה לנו ההזדמנות לפתח מערך תגים דיגיטליים פתוחים שיאפשר
לסטודנטים להציג בקלות את שליטתם במגוון מיומנויות רכות ,הן בפנינו – מרצים ,עמיתים ,חברי הקבוצה,
והן בפני גורמים חיצוניים כמו מעסיקים פוטנציאליים .פיתוח מערכת התגים המקוונים יצר הזדמנות לשיתוף
פעולה בין הסגל לסטודנטים בתכנון וביישום שלה .המערכת שפותחה אפשרה להם לזהות את השליטה שלהם
עצמם במיומנויות רכות על פי הקריטריונים שפותחו .אף כי עדיין מוקדם להביע דעה נחרצת לגבי הצלחת
השימוש בתגים הפתוחים לתגמול והכרה ברכישת מיומנויות רכות בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה,
הסימנים מבטיחים .בעתיד אנחנו מתכננים לחקור לעומק את ציפיות הסטודנטים בכל הנוגע לשימוש בתגים
דיגיטליים פתוחים להערכת מיומנויות רכות.
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טבלה  :1מערכת תגים להערכת מיומנויות יסוד
באמצעות תגים אלה ניתן להעריך מיומנויות יסוד שזוהו כחשובות במיוחד על ידי צוות פיתוח הערכת מיומנויות
יסוד (.)Dolev, et al., 2020

תגים

שם

תיאור

מודעות עצמית
רגשית

יכולת לזהות ולהבין תחושות ורגשות
עצמיים ,להבחין בין רגשות שונים ולהבין
את מקורם .יכולת לבטא ולשתף.

יחידים (י')
קבוצות (ק')
י

3

ויסות עצמי

יכולת לשלוט ברגשות בצורה יעילה
וקונסטרוקטיבית.

י

3

אסרטיביות

יכולת לבטא רגשות עצמיים ,אמונות
ומחשבות בצורה יעילה וקונסטרוקטיבית.

י

2

סיבולת דחק

יכולת לנהל רגשות בצורה יעילה
וקונסטרוקטיבית ולהתמודד עם אירועים
שליליים ,מצבי לחץ ורגשות עזים.

י

3

אמפתיה

יכולת לגלות מודעות ,להבין ולהעריך את
רגשותיהם ומחשבותיהם של אחרים.

י/ק

2

יחסים
בינאישיים
ושיתוף פעולה

יכולת לבסס ולקיים מערכות יחסים
מספקות הדדית ולעבוד בשיתוף פעולה עם
אנשים אחרים.

ק

2

נחישות
והתמדה

גילוי אומץ ונחישות למרות הקושי.

י/ק

1

גמישות
וחדשנות

יכולת להסתגל למצבים חדשים ,לחשוב
על פתרונות "מחוץ לקופסה" ולהציע
נקודות מבט רעננות.

ק

2

דפוס חשיבה
מתפתח

אמונה שניתן לפתח את הכישורים
האישיים (באמצעות עבודה קשה,
אסטרטגיות אפקטיביות ועזרה מאנשים
אחרים)
יכולת לשמור על גישה חיובית ולהסתכל
על הצד האופטימי של החיים גם נוכח
מצוקות.

י

1

י/ק

3

חיוביות
ואופטימיות
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תדירות

מערכת תגים דיגיטאליים פתוחים להערכת מיומנויות המאה ה21-
טבלה  :2תגים להערכת מיומנויות למידה
באמצעות תגים אלה ניתן להעריך את התהליכים המנטליים הנדרשים להסתגלות וצמיחה בסביבת העבודה
המודרנית.

תגים

יחידים
קבוצות

תדירות

שם

תיאור

2

חשיבה
ביקורתית

מציאת פתרונות לבעיות.

י

יצירתיות

חשיבה מחוץ לקופסה.

י

2

שיתוף פעולה

עבודה עם אנשים אחרים.

י

2

תקשורת

יכולת לנהל שיחה
אפקטיבית עם אנשים
אחרים.

י

2

טבלה  :3תגים להערכת מיומנויות אוריינות יסוד
באמצעות תגים אלה ניתן להעריך את מיומנויות של הסטודנטים בזיהוי וניתוח עובדות המתפרסמות בערוצי
פרסום ובטכנולוגיות העומדות מאחוריהם.

תגים

שם

תיאור

אוריינות מידע

הבנת עובדות ,נתונים,
סטטיסטיקות ומידע.

י/ק

אוריינות מדיה

הבנת השיטות והערוצים
שהמידע מתפרסם בהם.

י/ק

2

אוריינות

יכולת לקרוא ,להבין
ולהשתמש בשפה כתובה.

י/ק

2

אוריינות
מערכות מידע
ותקשורת ()ICT
אוריינות
תרבותית
ואזרחית
אוריינות מדעית

יכולת להשתמש וליצור תוכן
מבוסס טכנולוגיה ,ובכלל זה
איתור ושיתוף מידע.
יכולת להבין ,להעריך ,לנתח
וליישם ידע הקשור במדעי
הרוח.
יכולת להשתמש בידע
ועקרונות מדעיים כדי להבין
את הסביבה ולבחון השערות.
26

יחידים
קבוצות

תדירות
2

י/ק

2

י/ק

2

י/ק

2

טבלה  :4תגים להערכת כישורי חיים ותכונות אופי
באמצעות תגים אלה ניתן להעריך אלמנטים בלתי מוחשיים בחיי היומיום של סטודנטים  -איכויות אישיות
ומקצועיות כאחד.

תגים

שם

תיאור

יחידים
קבוצות

תדירות

גמישות

ביטוי ליכולתו של אדם להסתגל לנסיבות
משתנות.

י

2

התמדה

יכולת לשמור על עניין ומאמץ ולהתמיד
בביצוע משימה או בהגשמת מטרה.

י

2

יוזמה

יכולת ורצון יזום לבצע משימה חדשה או
להגשים יעד.

י

2

מנהיגות

יכולת אפקטיבית לכוון ,להוביל ולעורר
השראה באנשים אחרים לצורך השגת
מטרה משותפת.

י/ק

2

כושר הסתגלות

יכולת לשנות תוכניות ,שיטות ,דעות או
יעדים לאור מידע חדש.

י/ק

2

פרודוקטיביות

יכולת לסיים עבודה בפרק זמן הולם.

י/ק

2

סקרנות

יכולת ורצון לשאול שאלות ולשמור על
ראש פתוח וחקרנות.

י

2

מודעות חברתית
ותרבותית

יכולת לקיים אינטראקציה חברתית,
תרבותית ואתנית הולמת עם אנשים
אחרים.

י/ק

27

2

מערכת תגים דיגיטליים פתוחים להערכת הישגים
טבלה  :5תגים להערכת הישגים
באמצעות תגים אלה ניתן להעריך רמת הביצוע של משימות שונות במהלך קורס.

תגים

שם

תיאור

Quiz Master

ניתן לסטודנטים שזכו להערכה מעולה –
ציון מרבי בבוחן/חידון.

י

Presentation
Master

ניתן לסטודנטים שזכו להערכה מעולה –
לפחות  9-10נקודות על המצגת.

י

Midterm Exam
Master
Final Exam
Master

יחידים
קבוצות

תדירות

2

1

ניתן לסטודנטים שזכו להערכה מעולה –
הציגו תוצרי למידה ברמה גבוהה ומקיפה
מאוד (לפחות  28-30נקודות) בבחינת
אמצע הסמסטר.
ניתן לסטודנטים שזכו להערכה מעולה –
הציגו תוצרי למידה ברמה גבוהה ומקיפה
מאוד (לפחות  38-40נקודות) במבחן הסיום
של הקורס.

י

1

י

1

טבלה  :6תגים מדורגים להערכת הישגים
באמצעות תגים אלה ניתן להעריך הישגים אקדמיים של הסטודנט בקורס.

תגים

שם

תיאור

ברונזה

ניתן לסטודנטים שזכו להערכה טובה ( – )Cהציגו
תוצרי למידה ברמה טובה (לפחות  71-80נקודות)
בסיום הנושא הנלמד.

י

כסף

ניתן לסטודנטים שזכו להערכה טובה מאוד (– )B
הציגו תוצרי למידה ברמה טובה מאוד (לפחות 81-
 90נקודות) בסיום הנושא הנלמד.

י

1

זהב

ניתן לסטודנטים שזכו להערכה מעולה ( – )Aהציגו
תוצרי למידה ברמה גבוהה ומקיפה מאוד (לפחות
 91נקודות) בסיום הנושא הנלמד.

י

1

28

יחידים
קבוצות

תדירות

1

פיילוט באוניברסיטת סאמצחה-ג'וואחתי ,גאורגיה
דיאנה מיכלדזה ()Diana Mikeladze
מערכת תגים דיגיטליים פתוחים פותחה על ידי דיאנה מיכלדזה ( )Diana Mikeladzeבמסגרת הוראה בקורסים
"תולדות הספרות האנגלית" ו"דקדוק תיאורטי" במחלקה לפילולוגיה אנגלית של הפקולטה למדעי החינוך,
הרוח והחברה באוניברסיטת סאמצחה-ג'וואחתי .שני הקורסים הם קורסי חובה ללומדי שנה ג' (סמסטר ו').
קבוצת היעד כללה  9סטודנטים לתארים מתקדמים ,מתוכם  4גברים ו 5-נשים בני לאומים שונים –  3גאורגים,
 3ארמנים ו 3-אזרבייג'נים בשנות ה 20-לחייהם ,בעלי רקע דתי ,תרבותי וערכי שונים .מן הראוי לציין שאחד
הסטודנטים בקבוצה היה נכה .כל אחד מהקורסים כלל שלוש הרצאות פרונטליות בשבוע לאורך הסמסטר.
במסגרת הקורסים ,הסטודנטים נדרשו לקחת חלק בהקשבה להרצאות ,לימוד הנושאים התיאורטיים בהתאם
לסילבוס ,השתתפות פעילה בדיונים ,ניתוח והשוואה של נתונים ,כתיבת מאמרים והצגת מצגות על החומר
הנלמד .שני קורסים דרשו מהסטודנטים ומהמנחה מאמץ ניכר ,רכישת המיומנויות הנחוצות למילוי דרישות
הקורס והסתגלות לשיטת הערכה חדשה .הקורסים שילבו מספר שיטות הוראה ,ביניהן גישת החינוך לערכים
ולרכישת ידע ( )VaKE ,Value and Knowledge Educationולמידה מבוססת פרויקטים (.)PBL
הפיילוט כלל את השלבים הבאים :תכנון ועיצוב תגים ,הסבר על כלי הערכה חדש לסטודנטים והנפקת
התגים בסוף הסמסטר.
בשלב הראשון פיתחתי מערכת תגים שכללה תגים המעריכים את ההישגים האקדמיים בקורס .בבסיס
פיתוח מערכת התגים היו מספר הנחות :רק סטודנטים שהשיגו ציונים בטווח של בין  )A( 91-100יקבלו תגים -
סטודנטים שציוניהם נמוכים יותר לא יכולים להפיק מהם תועלת ולכן אין טעם להנפיק "תגים שבורים";
התגים יתאימו לתהליך ההערכה בהתאם לדרישות המפורטות בסילבוס הקורס .כמו כן ,החלטתי להעניק את
התגים על הישגים בקורס כולו ולא על נושא או יחידת לימוד ,וזאת כדי למנוע בלבול ולשמור על הפשטות.
בשלב השני שנערך בתחילת סמסטר א של שנת הלימודים  ,2018-2019הצגתי את דרישות הקורס ואת
כלי ההערכה החדש ,כאשר עיצוב התגים ושמותיהם נעשו בשיתוף פעולה עם הסטודנטים .תחילה סטודנטים
הביעו אי נוחות וחששות לגבי כלי ההערכה החדש .כדי להפיג רגשות שליליים אלה ,הסטודנטים למדו על התגים
ברמה התיאורטית על מבנה התגים ואופן הגדרתם .הקדשתי זמן להסבר על יתרונות הכלי כמו הצגת
המיומנויות שרכשו בקורות החיים ,בבלוגים וברשתות החברתיות – טוויטר ,גוגל ,פייסבוק ולינקדאין .הדגשתי
בפני הסטודנטים את היתרונות הצפויים להם מהטמעת הכלי החדש :הצגת המיומנויות בפני מעסיקים
פוטנציאליים במדינה ומחוצה לה .ערכנו דיון מקיף על נחיצות של מעורבות הסטודנטים בהטמעת החדשנות
בעולם המודרני; על חשיבותה של למידה רב-פונקציונלית; על ההבדל בין תעודת נייר לתגים דיגיטליים כשאר
היתרון של התגים הם הקלות בה מעסיקים פוטנציאליים מקבלים מידע מקיף אודות המועמד; כמו כן נתתי
דוגמאות רבות של ארגונים שמשתמשים בכלי זה והצגתי את המגמה העולמית של הרחבת השימוש בתגים
באירופה וארה"ב.
סך הכול פותחו שלושה תגים:
 תג "המציג הטוב" ( - )A Good Presenterניתן לסטודנטים על המצגת הטובה ביותר; תג "אלוף אמצע סמסטר" ( – )Mid Term masterניתן על הישגים טובים במבחן האמצע; תג (הלומד הטוב" ( – )A good learnerניתן על מילוי כל המטלות הנדרשות בסילבוס של הקורס.29

בשלב השלישי הונפקו התגים לסטודנטים מצטיינים בשני הקורסים .בשני הקורסים ארבע סטודנטים
זכו לקבל תגים מכל אחד מהסוגים שהוגדרו.
תוצאות של הפיילוט .מערכת התגים הדיגיטליים הפתוחים העלתה את המוטיבציה והלהיטות של
סטודנטים להפגין למידה פעילה יותר והפיח בהם אומץ לחקור תחומי דעת חדשים ולרכוש מיומנויות חדשות
בכדי לזכות בתגים .ולראיה ,סטודנטים שלא זכו בתגים הביעו את נכונותם ומוכנותם להשקיע מאמצים ולעשות
את המיטב בסמסטר הבא כדי לזכות בתגים .גם מרצים שנחשפו לפיילוט יצאו נזכרים – נערך דיון מקיף אודות
שילוב דרכי הוראה מגוונות בקורס כמו גם חיפוש אחר דרכים לפיתוח ערכים ומיומנויות השונות של
הסטודנטים ודרכים לייצג אותם באמצעות תגים דיגיטליים.
יחד עם יתרונות השימוש בכלי החדש זוהו גם מספר חסרונות :השקעה וזמן רבים נדרשים כדי להטמיע
כלי חדש ולהתגבר על ספקנות וחששות של הסטודנטים והסגל; עומס נוסף שנוצר בעקבות מאמץ וזמן רב
לתכנון ,ליצירה ולהנפקה של התגים; בדיונים עלו ספקות אודות סיכויי התגים להחליף את הדיפלומה,
הסטודנטים אינם מתייחסים אליהם באותה רצינות ואינם מוכנים להשקיע בהם זמן .כמו כן עלו ספקות באשר
להתייחסות המעסיקים הפוטנציאלים אל התגים – סוג זה של הערכת מיומנויות והישגים חדש בגיאורגיה
תובנות מעריכת הפיילוט .כדי להטמיע כלים חדשים להערכה ,חשוב ללמוד את רקע תיאורטי בצורה
מעמיקה ,חובה לאפשר לאנשים להתנסות בו וזאת כדי ללמוד את היתרונות והחסרונות של הכלי ובדרך זו
ללמוד להשתמש בו .בתום עריכת פיילוט בסמסטר א ,היו מרצים שהביעו נכונות להתנסות בכלי החדש בסמסטר
הבא .תוכניות להמשך פיתוח מערכת התגים :שיפור וייעול ההכשרה של סגל ההוראה והסטודנטים לעבודה עם
הכלי החדש; פיתוח תגים לסטודנטים בעלי הישגים בינוניים ונמוכים; קידום השימוש בשיטת ההערכה החדשה
שניתן לכנות ההערכה של העתיד.

30

שער שלישי  -תגים דיגיטליים פתוחים בשרות הערכה משלימה
פיתוח ויישום הערכה משלימה באקדמית גורדון
ליאורה נוטוב
הקדמה
תגים דיגיטליים פתוחים הם כלי טכנולוגי חדש שמשתמשים בו בעיקר להערכה מעצבת של למידה .תגים
דיגיטליים פתוחים (תד"פ) מורכבים מסמל ויזואלי ומידע-על ) (metadataהמפרט את שם המקבל של התד"פ,
שם המנפיק ,תאריך ההנפקה ,מהות התג והקריטריונים לקבלתו .תד"פ מספקים לכל בעל עניין מידע עשיר,
נגיש ומאומת על הישגים ,מיומנויות ,יכולות ,תכונות אישיות של לומדים ,הן במהלך תהליך הלמידה
והן בסיומו.
תד"פ משקפים את מערכות הקוד הפתוח ,שמציגות בפנינו תרבות חדשה של הערכה וצבירת מוניטין,
שמשפיעות על האופן שבו אנחנו לומדים לאורך החיים ,ועל האופן שבו אנחנו בונים זהות בעולם האמתי ובעולם
הווירטואלי .תד"פ נכנסו לשימוש בארגונים רבים בעולם (למשל  )NASA, GOOGLE,במוסדות להשכלה
גבוהה (למשל Portland State University, Concordia University Wisconsin the University of
 )Californiaואפילו בבתי ספר ) .(Aurora Public Schoolsהשימוש שנעשה בתד"פ מגוון וגמיש ,ויכול
להתאים לצרכים של כל מוסד המעניק אותם .היתרונות של תד”פ עבור המקבל אותם רבים :אמצעי אמין ,קשה
לזיוף בזכות טכנולוגיית  blockchain2המאפשר לאסוף ולשמר את התגים בתרמיל דיגיטלי אישי ובעת הצורך
להציג בקלות באופן דיגיטלי את ההישגים בפני מעסיקים פוטנציאליים ,במדיה חברתית ,או בכל פלטפורמה
דיגיטלית אחרת.
תד"פ הוצגו לראשונה בפני צוות של האקדמית בגורדון במסגרת פרויקט בין-לאומי  ASSETככלי
להערכה מעצבת של תהליך הלמידה (ראו דוגמאות בפרק  .)2כותבת המאמר ,ד"ר ליאורה נוטוב ,חברת סגל
במכללת גורדון וחברה פעילה בפרויקט  ,ASSETהציעה להשתמש בתד"פ לשם הערכת מיומנויות אישיות ובין-
אישיות של הסטודנטים כדי לעלות למודעות את חשיבות פיתוח מיומנויות אלה שמהוות חלק אינטגרלי
מתפקיד המורה .בפרק זה יוצג פרויקט בשם "הערכה משלימה" שמיישם תד"פ להערכה של מיומנויות בין-
אישיות ותוך-אישיות .תחילה יוגדרו המושגים מיומנויות יסוד בהכשרת מורים והערכה משלימה ,ולאחר מכן
יתואר הפיילוט שבוצע בין השנים  2019-2020באקדמית גורדון.
מיומנויות יסוד בהכשרת מורים
מורה מתפקד בלפחות שתי זירות עיקריות כיתתית וארגונית .בשתי זירות אלה באות לידי ביטוי המיומנויות
הפדגוגיות-דידקטיות-דיסציפלינריות ( ,)Shulman, 1986מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישות (גביש ופרידמן,
 (Nutov & Hazzan, 2014 ;2008 ,2007וכמובן ערכיו ומוסריותו של המורה (תדמורBundick & Tirri, ;2007 ,
 .)2014; Tirri & Kuusisto, 201תוכנית ההכשרה של מורים בישראל ,כולל המתכשרים להוראת מתמטיקה,

2

טכנולוגיית זו מאפשרת ליצור מאגר נתונים מבוזר עקבי וממוין -זמן ללא גוף מרכזי השולט על תכולת המאגר .טכנולוגיה זו מבוססת
על רישום רשומות בבלוק ,שלאחר רישומן בו ואישורן על ידי מנגנון האישור המוטמע בה ,אינן ניתנות לביטול.
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2019/11/Blockchain-Draft-for-Comments.pdf
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מחויבות ביישום העקרונות המפורטים במתווה אריאב (אריאב )2008 ,שמתמקד בעיקר פיתוח מיומנויות
פדגוגי-דידקטי-דיסציפלינרי .במילים אחרות ,בתום תקופת ההכשרה המורה המתחיל העמיק את הידע שלו
בתחום דעת מסוים ובשיטות שונות להנגשת נושאים שונים מאותו תחום דעת לתלמידים משכבות גיל מוגדרות
(מורים מקבלים הכשרה על פי מסלולים של הוראה בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים) .כעדות לסיום ההכשרה
המוסד המכשיר מעניק דיפלומה והערכה של מיומנויות הפדגוגיות-דידקטיות-דיסציפלינריות מפורטת בגיליון
הציונים .שתי התעודות ,דיפלומה וגיליון הציונים ,לא מכילות כל מידע על יכולות ומיומנויות בין-אישיות ותוך-
אישות של מי שעתידים לעסוק לא רק בהוראה של תחום דעת אלא גם בחינוך של דור העתיד של המדינה.
אנחנו חיים בעידן בו מתרחשת מהפכה דיגיטלית-טכנולוגית והתפתחות מואצת שהאנושות לא הכירה
עד כה .בחברה העולמית והישראלית קיימת הכרה בעובדה זו ,אך ההכשרה כשלעצמה אינה מספיקה כדי
ללמדנו מהי המשמעות של מהפכה זו ,מה עשויות להיות תוצאותיה לגבי בני אדם ,וכיצד עלינו להתמודד עם
קצב השינויים המהיר שהיא מכתיבה (שחר .)2019 ,קיימת הסכמה רחבה בעולם שלימוד לשם צבירת ידע ודרכי
הערכה באמצעות מבחנים לסוגיהם שההישגים בעמידה בהם מפורטים בגיליונות ציונים ,מאבדים במהירות
את תוקפם לנוכח המציאות המשתנה בה אנו חיים .אחת התוצאות של הסכמה זו היא הבנה שתוכניות ההכשרה
שמתמקדות בצבירת ידע ויישומו על פי מודלים מוכרים אינן מתאימות יותר וכתוצאה מכך מוסדות להשכלה
גבוהה במקומות שונים בעולם מפתחים תוכניות הכשרה המותאמות לדרישות של תקפה .שינוי בהנחות היסוד
ובעקרונות עליהם מתבססות תוכניות ההכשרה מצריך פיתוח מודלים להערכה שיהיו רלוונטיים ותקפים
לתקופה בה כישורים ומיומנויות שאינם הישגים קוגניטיביים-אקדמיים יבואו לידי ביטוי בצורה משמעותית
יותר מבעבר .ממחקרים שבחנו את אפשרויות העסקה של בוגרים במקצעות שונים עולה כי אנשים שיודעים
להפגין מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות לצד ידע מקצועי בתחום הדעת ,מוצאים מקום עבודה במהירות
ומשתכרים טוב יותר מאלה שהם בעלי ידע בתחום הדעת בלבד ( & Cimatti, 2016; Majid, Liming, Tong,
 .)Raihana, 2012בעבר הלא רחוק בעת קבלה לעבודה העדיפו מועמדים שמומחים בתחום הדעת הנדרש.
לעומת זאת היום ,מעסיקים שמים דגש על רמה גבוהה של מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות ובמקרם רבים
יעדיפו מועמדים בעלי מיומנויות אלה על פני מועמדים בעלי ידע בתחום הדעת בלבד (.)Deming, 2017
למאפיינים ויכולות בין-אישיות ותוך-אישיות המבדילים בין האדם לאחרים בסביבתו ( Perreault,
 )2004; Remedios, 2012נהוג לקרוא בשם "מיומנויות יסוד" (בספרות ניתן למצוא מונחים דומים במשמעותם
כמו  .)basic skills, soft skills, people’ skills, non-cognitive skillsפיתוח מיומנויות יסוד כמו מנהיגות,
רגישות בין-אישית ,עבודת צוות ,הוא תהליך מורכב הדורש אינטראקציה עם אנשים אחרים והוא אינו אפשרי
מקריאת ספרים או ממקורות מידע אחרים ( .)Levasseur, 2013תהליך זה תובעני אך שכלות ופתוח מיומנויות
אלה מצריכים משוב ביקורתי של הסביבה .מיומנויות יסוד בדרך כלל טרנספורמטיביות ( Bolzani, Luppi,
 .)Terzieva, & Traina, 2016; Khasanzyanova, 2017כלומר ,הן אינן קשורות לידע והתמחות בתחום דעת
מסוים והן יכולות לשמש את האדם גם אם יחליט לשנות מקצוע .למשל מי שרגיש למצוקות של עמיתיו ויודע
לתוך בהם יעשה זאת ללא קשר לתפקיד אותו הוא מבצע; מי שמיומן בחשיבה ביקורתית ופתרון בעיות במסגרת
תפקידו ,קרוב לוודאי שידע להפגין מיומנויות אלה בתפקידים שונים הדורשים התמחות בתחומי דעת שונים.
בתחום החינוך נמצא כי מיומנויות יסוד תורמות לתפקוד מיטבי של מורים במשור החינוכי ובמשור
הארגוני (תדמור.)Bundick & Tirri, 2014; Fullan & Langworthy, 2013; Tirri & Kuusisto, 2016 ;2007 ,
במשור החינוכי ,למורים בעלי מיומנויות כמו אמפטיה ,הומניות ,מוסריות ,יחס מכבד יש השפעה על ההישגים
ועל התפתחות אישית של ילדים והמתבגרים לא רק בטווח קצר אלא גם בטווח ארוך (ארנון ,גרינספלד ,זייגר,
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פרנקל ,ורובין ;2006 ,גרינספלד ומדמון ;2013 ,תדמורAllari, Ulug, Ozden, & Eryilmaz, 2011 ;2007 ,
; .)Atout, & Hasan, 2020; Flèche, 2017במשור הארגוני ,כדי להיות משמעותיים בארגון הבית ספרי וכדי
לבצע תפקידים ברמה הניהולית נדרשות גם כן מיומנויות יסוד (גביש ופרידמן ;2007 ,נוטוב וחזןNutov ;2014 ,
 .)& Hazzan, 2014למשל מיומנויות כמו עבודת צוות ,פתרון בעיות ,חשיבה ביקורתית נדרשות לתפקוד המורה
גם כחבר בצוות המלמד תחום הדעת מסוים כמו גם כחבר בצוות שמפיק אירוע סוף שנה בבית הספר או כחבר
בצוות מחנכי שכבה .לעומת זאת ,הידע שמורה רכש בפדגוגיה של הוראה ,למשל בספרות ,לא יוכל לשמש אותו
אם כחבר בצוות בדיסציפלינה אחרת או אם יחליט לעשות הסבה ליועץ חינוכי .לצורך זה יהיה עליו לרכוש
ולשכלל מיומנויות נוספות הנדרשות לביצוע תפקידו בעוד שמיומנויות יסוד ישרתו אותו גם בתפקיד חדש.
העסקים בהכשרת מורים מייחסים חשיבות רבה לפיתוח מיומנויות יסוד של מורים ( & Fullan
 .)Langworthy, 2013עדות לכך אפשר למצוא בתוצאות מחקרים שבדקו את ההשפעה שיש למורים על
התפתחות כוללת של התלמידים .פלצ'ה ( )Flèche, 2017שניתחה ממצאים של מחקרים בתחום החינוך ,מצאה
שלמורים יש ההשפעה על הישגי התלמידים אך מצד אחד היא מתפוגגת מהר ,ומצד שני יש עדויות לכך שהשפעת
המורים על ההישגים של התלמידים יוצרת שיפורים מתמשכים בהישגים לאורך החיים .פלצ'ה מסבירה את
ממצאיה באופן הבא :למורים יש השפעה משמעותית לטווח ארוך על המיומנויות הלא-קוגניטיביות של
התלמידים ומיומנויות וכך הם משפיעים בעקיפין על המיומנויות הקוגניטיביות של התלמידים גם בתווך ארוך.
מחקרים נוספים מראים שלמורים יש השפעה על פיתוח מיומנויות חברתיות-רגשיות-ערכיות של מתבגרים
לאורך החיים ( .)Allari, Atout, & Hasan, 2020; Ulug, Ozden, & Eryilmaz, 2011במחקרים שהתמקדו
בכישורים ומיומנויות יסוד של מורים שעל פי עדויות הבוגרים השפיעו עליהם לאורך החיים נמצא שהתוכנות
הבולטות של מורים אלה בעלי תכונות כמו הומניות ,אמפטיה ,אמון ,הצבת אתגרים (תדמור ;2007 ,גרינספלד
ומדמון )2013 ,וזאת לצד מקצועית כמו סגנון הוראה ,עמדה כלפי תלמידים המתקשים במתמטיקה ,אמון
בתלמידים ,אתגרים שהוצבו בפניהם ,דייקנות בתחילת השיעורים ובסיומם ,וטיפול בבעיות משמעת (ארנון,
גרינספלד ,זייגר ,פרנקל ,ורובין.)2006 ,
בית הספר הוא ארגון וככזה כל אחד מהמורים ,בנוסף להיותו פדגוג ואיש חינוך ,הוא גם אדם ארגוני
(גביש ופרידמן .)2008 ,הארגון הבית ספרי הוא ארגון דל תקציב והצלחתו תלויה במעורבותם הפעילוה של כל
חברי הארגון וזה אומר שהמורים צריכים לקחת אחריות על תחום מסוים ,לתרום לצמיחת הארגון ,ליזום,
להתנדב ,להוביל פרויקטים .כלומר ,לביצוע תפקידם בארגון המורים נדרשים למיומנויות יסוד .מאפיין נוסף
של ארגון בית ספרי הוא במבנה שלו – במקרה זה זהו מבנה שטוח וכתוצאה קיימים תפקידים מעטים
שבמילויים יכולים לקדם את המורים בסולם הניהולי של בית הספר (אופלטקה .)2007 ,גם עובדה זו מצביעה
על חשיבות פיתוח מיומנויות יסוד כבר בשלבי ההכשרה הראשונים .חוסר קידום אלול לפגוע בבמוטיבציה של
המורים ובמקרים רבים מביא לשחיקה שאחת התוצאות האפשריות היא פרישה מהמקצוע (מזרחי שטלמן,
 .)2014היעדר של מיומנויות יסוד במיוחד אצל המורים החדשים שצריכים להוכיח את עצמם בארגון – מורגש
על ידי מנהלי בתי ספר ועל ידי המורים עצמם .בסקר שערך מבקר המדינה בין מנהלי בתי ספר ובין המורים
החדשים אודות התאמת תוכניות ההכשרה לצרכים בשטח ,עולה כי  51%מהמנהלים דירגו את שביעות רצונם
ממיומנויות יסוד של המורים החדשים כבינונית ומטה (משרד החינוך .)2019 ,בחינת אי שביעות הרצון של
המנהלים והמורים החדשים העלתה כי מדובר במיומנויות מנהיגות; הסתגלות למצב של ריבוי מידע ומקורות
מידע ,מטרות ,קהילות ותרבויות ונקודות מבט; היכולת לנתח את המציאות ולהחליט החלטות נכונות
והתמודדות עם דילמות; חשיבה וראייה מערכתית; עבודה פרטנית עם התלמיד; היחס אל ההורים; ניהול
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כיתה; והיכולת לפתור בעיות שאין להן פתרון מן המוכן (שם ,עמ'  .)1009רוב המיומנויות הנמצאות ברשימה זו
משמשות את המורים בביצוע תפקידים ניהוליים שונים (אופלטקה.)Fullan & Hargreaves, 1992) ;2007 ,
פתוח והערכה של מיומנויות יסוד בהכשרת מורים
העוסקים בהכשרת מורים מודעים לשלל ההיבטים בתפקידו של המורה ולנחיצות מיומנויות יסוד
הנדרשות לביצוע תפקיד מורכב זה על כל היבטיו ( .)Fullan & Langworthy, 2013; Howells, 2018מודעות זו
באה לידי ביטוי בשלל תוכניות שמוסדות שונים מציעים למורים כדי לעזור להם לפתחם .למשל באיחוד האירופי
הוקמה אקדמיה מקוונת להכשרת מורים  EUROPASS - Teacher Academy Onlineהמציעה בפגרת הקיץ
של שנת הלימודים  2020קורס לפיתוח מיומנויות יסוד 3כמו מנהיגות ,מודעות עצמית ,יצירתיות ,פתרון בעיות,
תקשורת בין-אישית .תוכנית דומה  4מוצעת למורים המלמדים במדינות השייכות לאיחוד האירופי על ידי
 EPALE – Electronic Platform for adult Learning in Europeשהוקמה בפינלנד וממומנת על ידי תוכנית
האיחוד האירופי  .Erasmus+במלזיה משרד העוסק בחינוך הגבוה קיבל החלטה כבר בשנת  2006לשלב
באוניברסיטאות ציבוריות שמכשירות גם מורים ,מודולה העוסקת בפיתוח מיומנויות יסוד וזאת לשם שיפור
סיכוי הבוגרים למצוא עבודה ושיפור איכות הכשרת המורים .תכני המודולה עוסקים בפיתוח שבע מיומנויות:
תקשורת ,חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות ,עבודת צוות ,למידה לאורך החיים וניתוח מקורות מידע שונים,
אתיקה ומוסר פרופסיונלי ,מנהיגות ויזמות ( .)Tang, Hashimah, & Nor, 2015ואכן מורים בעלי ותק של שלוש
שנים דווחו שלמרות שלמדו את המודולה ,ההכשרה שלהם בנושא מיומנויות יסוד לא הייתה מספקת על מנת
ליישם מיומנויות אלו בהצלחה בעבודתם והם נזקקים ליותר ידע ותרגול בנושא .במחקר אחר ( Hassan,
 )Maharoff, & Abiddin, 2014שנערך בקרב מרצים במוסדות להכשרת מורים במלזיה נמצא שאומנם המרצים
מוכנים ורוצים לשלב פיתוח מיומנויות יסוד בקורסים שלהם ,הם נתקלים בקשיים רבים בביצוע .אחת הסיבות
לכך היא חרדה – רוב המרצים לא קבלו הכשרה בנושא בעצמם.
גם בישראל גוברת המודעות לנחיצות פיתוח מיומנויות יסוד כחלק אינטגרלי של תוכניות להכשרת
מורים מההכשרה הראשונית (משרד החינוך .)2019 ,הדבר בא לידי ביטוי גם בדוח שבחן את ההתאמה של
מערכת החינוך למאה ה 21-שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה (איזנברג ודליבנסקי אדן .)2019 ,אחת
הדוגמאות הבולטות היא כלי ייעודי בשם  SE-SD toolלפיתוח מיומנויות יסוד תוך כדי לימוד של תחום דעת,
שפותח במסגרת פרויקט בין-לאומי בשם  ASSET 5במימונה של התוכנית  .Erasmus+כלי זה מיושם כעת
במספר מכללות בארץ ,כולל במכללות לחינוך ( .)Dolev, et al., 2020המיומנויות שניתן לפתח באמצעות כלי זה
כוללות מודעות עצמית רגשית ,אסרטיביות ,ויסות עצמי ,אמפתיה ,גמישות וחדשנות .מהות הכלי היא קביעת
מטרה משותפת של סטודנט ומרצה לפתח מיומנות יסוד אחת לפחות במהלך קורס ,כאשר סטודנט הוא זה
שבוחר את המיומנות מתוך רשימת מיומנויות רלוונטיות לקורס שהציע המרצה .הכלי כולל הנחיות עבור
המרצה להדרכת הסטודנט ,מפת דרכים ומשימות להשגת המטרה עבור הסטודנט ,וגם כלים למרצה להערכת
התהליך אותו עבור הסטודנט.

3

https://www.teacheracademy.eu/course/soft-skills-for-strong-teachers/#description
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/finland-soft-skills-training-and-recruitment-adult-educators
5
https://www.asset-erasmus.com/copy-of-cm-2
4
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הערכה משלימה ככלי לפתוח מיומנויות יסוד
הצורך להעלות את המודעות לנחיצות פיתוח מיומנויות יסוד במהלך ההכשרה הראשונית של מורים ולתת מענה
לשונות של לומדים ( ,)Goleman, 1995הוביל להקמת צוות חשיבה בראשותה של כותבת המאמר ,ד"ר ליאורה
נוטוב ,ב .2019-הצוות גיבש תכונית שכללה :פיתוח ,המשגה ותיקוף של מושג תיאורטי חדש העוסק בהערכת
לומדים המכונה "הערכה משלימה"; פיתוח כלים להערכת התנהגויות נצפות באמצעות תד"פים; הטמעה של
מודל ההערכה החדש בקרב הצוות האקדמי של המכללה והסטודנטים.
פיתוח ותיקף המודל הערכה משלימה
לשם גיבוש ותיקוף המושג 'הערכה משלימה' נבחרה שיטת דלפי Linstone & Turoff, ( DELPHI Method
 ,)1975לפיה ,יש לערוך מספר סבבי תשאול של שופטים בעלי מומחיות בתחום התוכן הנחקר לדיוק ההגדרה
ומשמעותה עד לקבלת החלטה סופית הנשענת על רוב מוסכם .גודל קבוצת השופטים יכול לנוע בין  10-30איש
והתשאול נעשה באמצעות דוא"ל לנטרול הטיות קבוצתיות וקולגיאליות ( .)Lee, et al., 2007במחקר הנוכחי,
התקיימו שלושה סבבי תשאול .בסבב הראשון שכלל  14מומחים מסגל המכללה הוצגו שלוש הגדרות אפשריות,
והמומחים התבקשו לבחור הגדרה על פי קריטריון מבחין – בהירות המושג ,ולנמק את הבחירה .ניתוח הנתונים
אפשר לזהות רכיבים משמעותיים ,וההגדרה עודכנה בהתאם .ההגדרה המעודכנת נשלחה שוב בדוא"ל לסבב
השיפוט השני ל 20-מומחים מסגל המכללה .ממצאי ניתוח הנתונים של השלב השני הצביעה על כך ש 75%-מכלל
השופטים הסכימו שההגדרה המעודכנת בהירה דיה;  81.25%הסכימו שההגדרה נותנת ביטוי לרכיבי ההערכה
המשלימה המרכזיים – מיומנויות יסוד והתנהגויות נצפות; ו 81% -הסכימו שההגדרה עונה על צרכי הלומדים
ומאפשרת לתת משוב בהתייחס לשונות בין פרטים .בעקבות זאת ,נערך סבב שלישי בין החוקרות (כותבות
המאמר) במהלכו נדון כל אחד מרכיבי ההגדרה שזוהו בשני הסבבים הראשונים ורק לאחר הסכמה של כל
החוקרות בדבר חיוניות וחשיבות הרכיב למהותה הקונספטואלית והאופרטיבית של ההגדרת המושג ,הרכיב
נכלל בהגדרה.
בהתבסס על ממצאי תהליך דלפי ,גובשה ההגדרה למושג החדש' :הערכה משלימה' הינה "תהליך דינמי

מתפתח של הפקה ,עיבוד מידע ומתן משוב אודות כישורים ומיומנויות יסוד כהתנהגויות נצפות של
לומדים ואודות האינטראקציה שלהם עם הזולת בהקשר לסיטואציה נתונה .תהליך זה מתבצע בזיקה
לשונות שבין הלומדים ובאמצעות שימוש במיגוון דרכי הערכה ומשוב השונים מאלו המתבצעים
בהערכה כמותית (ציונים)" (נוטוב ,גלעד חי ומשכית ,בדפוס).
פיתוח תגים דיגיטליים פתוחים ליישום הערכה משלימה
שלב ההכנות לקראת הפיילוט החל מזיהוי המיומנויות הנדרשות ביותר אצל הסטודנטים המתכשרים להוראה
נעשה על פי סקירת ספרות לעיל ועל פי סקר שנערך בין חברי צוות הפיתוח של הפרויקט במכללת גורדון .צוות
הפיתוח של שלב ההכנה בהובלתה של כותבת המאמר כלל ד"ר אסנת ארגמן ,ד"ר נטע ברנסקי ,ד"ר שירה גולני,
ד"ר סמדר גלעד חי ,פרופ' נגה מגן-נגר (ז"ל) ,פרופ' דיצה משכית ,כדית ניסן זילביגר ,דוידה פולק ,פרופ' חנה
שחר( ,הצגת השמות לפי סדר הא"ב) .כדי לבחון את התאמת המיומנויות שנבחרו למיומנויות שניתן לפתח
בקורסים השונים ,במאי  2019נערך סקר בקרב אנשי הסגל של המכללה .בסקר הוצג הרציונל לשילוב הערכה
משלימה ,והגדרה תמציתית של שמונה תגים :סקרנות ועניין בלמידה ,מנהיגות ,רגישות בין-אישית ,חשבה
ביקורתית ,למידה עצמאית ,פתרון בעיות ,עבודת צוות ואוריינות דיגיטלית .המרצים התבקשו לקבוע לגבי כל
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אחד מהתגים את הרלוונטיות שלהם לקורסים אותם הם מלמדים ולהתנדב לעריכת פיילוט בשנת הלימודים
תש"ף.
תוצאות הסקר הראו שהמיומנויות שנבחרו להערכה משלימה אכן רלוונטיות מאוד וניתנות לפיתוח
והערכה בקורסים שונים (אחוז ההסכמה נע בין  84%ל .)91%-בעקבות ההערות של המרצים הודות מורכבות
ההגדרה של אוריינות דיגיטאלית שביטויה השונים באים לידי ביטוי בקורסים שונים ,הוחלט לא לכלול את התג
בשלב הפיילוט ,אלא לפתח אותו בעתיד.
בשלב הבא ,מכלל המרצים שהתנדבו להשתתף בפיילוט ,הורכבו צוותים של  2-3מרצים שהגדירו כל
אחד מהתגים על פי הקריטריונים שהוגדרו על ידי צוות הפיתוח ובהתאם לקריטריונים המפורטים בספרות
( .)Fanfarelli & McDaniel, 2019; Muilenburg & Berge, 2016בהתאם להגדת התגים ,עוצבו הסמלים
הגרפיים שלהם (ראה טבלה  .)1להלן רשימת התגים הכוללת תיאור תמציתי וסמל גרפי .הגדרת התגים ותיאור
משלימה
הערכה
הטמעת
לשם
שהוקם
באתר
מפורטים
לקבלתם
הקריטריונים
(.)https://sites.google.com/a/gordon.college/value_badges/
סמל גרפי של התג

תיאור קצר של התג
סקרנות ועניין בלמידה – תפיסת תהליך הלימוד של הסטודנט/ית כמטרה בפני עצמה
ולא כאמצעי להשגת מטרה אחרת.
מנהיגות –השפעה על אחרים על מנת להשיג מטרה משותפת ,וביטוי מעשי והתנהגותי
של הערכים לפיהם הוא מצפה מהאחרים לפעול.
רגישות בין-אישית – כישורים אישיים ,כמו :נעימות; כבוד לזולת; אמפתיה לצרכי
האחר; סיוע לזולת; יכולת להקשיב ולקבל משוב; גילוי גמישות ועדינות בשיח; קריאה,
פענוח והתנהגות בהתאם לקודים אתיים מקצועיים .כאשר כל אלה באים לביטוי
בהתנהגותו כלפי עמיתיו ללמידה ,כלפי הסגל האקדמי והאדמיניסטרטיבי והסביבה.
חשיבה ביקורתית –יכולת הסטודנט לבחון תופעות ,רעיונות ,דעות ולהבחין בין דעות
לבין עובדות ,לבסס קריטריונים רציונליים כדי להעדיף באורח מושכל רעיונות ודעות
מסוימים על פני אחרים ,נכונות להטיל ספק במוסכמות.
למידה עצמאית – יכולת הסטודנט/ית להוביל את תהליך הלמידה באופן עצמאי ופעיל
לאורך זמן; לנתח את צרכיו ,להעריך את המשאבים העומדים לרשותו ,לתכנן ולהעריך
את תהליך הלמידה והתוצרים ,על סמך משוב מאחרים ומשוב עצמי.
פתרון בעיות – המידה בה סטודנט/ית יכול/ה לזהות ולהגדיר בעיה קונספטואלית,
לנתח את מרכיביה ולאורם לחשוב על דרכים אפשריות לפתרונה.
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עבודת צוות – יכולת ונכונות הסטודנט/ית להשקיע מאמץ במשימות המשותפות ,על
אופן הפעולה שלו/ה עם אנשים אחרים בצוות ,איכות התרומות לפעולת הצוות וטיב
התקשורת עם יתר חברי הצוות.
טבלה  :1מערכת תגים דיגיטליים פתוחים באקדמית גורדון
תהליך הטמעת הערכה משלימה
הפיילוט שנערך בשנת הלימודים תש"ף להטמעה של הערכה משלימה כלל חמישה שלבים:
 הרעיון של הערכה משלימה הוצג בפני נשיא המכללה וצוות הניהול .במסגרת הדיון הועלו נושאים שהיוומתווה לתכנון הפיילוט.
 הרעיון של הערכה משלימה הוצג בפני הועדה האקדמית שכוללת ,בנוסף לצוות הניהול המכללה ,ראשיחוגים ובעלי תפקידים נוספים .במסגרת זו נערכה סדנה בה נידונו דרכים לעריכת פיילוט :עריכת
הפיילוט בחוגים מסוימים או פרסום קול קורא למרצים שמעוניינים בכך; קריטריונים להענקת תגים;
שווק פנימי וחיצוני של הערכה משלימה .בדיון הוחלט שהפיילוט יתקיים רק בקורסים בהם המרצים
התנדבו ליישם הערכה משלימה; התגים יוענקו אך ורק על התנהגויות רצויות (כלומר לא יפתחו תגים
על התנהגויות שליליות כמו איחורים ,אי עמידה בלוח זמנים ,הפגנות התנהגויות לא מסוריות); קבלת
תג תלויה בהמלצות שהסטודנט צריך לקבל משלושה מרצים לפחות וזאת כדי שהתגים יציינו
התנהגויות שנצפות לאורך זמן ממושך ולא הברקה חד פעמית; בשלב הראשון של הפיילוט ניתן לקבל
שבעה תגים בלבד בהמלצת הסגל ובהמשך יפותחו מסלולים נוספים לקבלת התגים.
 פיתוח אתר מלווה לפרויקט שכולל הצגת צוות הפיתוח ,פרוט רציונל הפרויקט ,רשימת התגים ופרוטהקריטריונים ,דף הסבר לסטודנטים על מהות הערכה משלימה ויתרונות בקבלת התגים (נספח א) ,דף
הסבר למרצים ליישום הערכה משלימה (נספח ב) ,מקורות וקישורים רלוונטיים בנושא תד"פ ,כתבות
וסרטונים .שקיפות היא אחד העקרונות המנחים של הפרויקט ועל כן האתר פתוח לא רק לסגל המכללה
אלא גם בפני הסטודנטים שיכולים ללמוד את העקרונות המנחים להענקת תגים והקריטריונים.
 פתוח תשתית טכנולוגית ראשונית וזמנית ליישום הערכה משלימה .בשלב של הפיילוט הוחלט לאחסןאת ההמלצות לתגים שיקבלו הסטודנטים במערכת בה מאוחסנים הציונים .בשלב הבא של פתוח
הפרויקט ,שנת הלימודים תשפ"א ,תפותח פלטפורמה טכנולוגית לאחסון המלצות לתגים והנפקתם
התג לכל שלוש המלצות שיתקבלו משלושה מרצים שונים.
 פרויקט הערכה משלימה הוצג בפני כלל חברי הסגל בכנס הערכות לקראת שנת הלימודים תש"ףונערכו סדנאות ומפגשים אישיים עם סגל האקדמי להטמעה של הערכה משלימה.
תוצאות הפיילוט
הפיילוט נערך בשנת הלימודים תש"ף וכלל  20מרצות שהתנדבו להשתתף בו .כל מרצה החליט באילו
קורסים ישלבו תגים ואילו תגים ניתן לקבל בקורס .פרטים אלה פורסמו בסילבוס הקורס כמו גם הפנייה לאתר
הערכה משלימה כדי לאפשר לסטודנטים להכיר את הנושא לעומק .כידוע ,בסוף בחודש מרץ  2020פרצה המגפה
העולמית .COVID 19 ,חלק מהמרצים ,במיוחד המרצים שבהערכה שלהם מסתמכים על עבודות ,לא הספיקו
לתת ציונים ובגלל העומס שנוצר .מתוך  20המרצות שהתנדבו ,שש יישמו הערכה משלימה ,ארבע יישמו הערכה
זו בקורס אחד ,מרצה אחת יישמה אותה בשני שקורסים ומרצה אחד יישמה אותה בשלושה קורסים.
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אומנם הנתונים כמותיים ואיכותניים שנאספו אינם מאפשרים ניתוח מעמיק ,אך הם יכולים לספק תובנות ואף
לכוון בתכנון מחקר עדיתי .אציין כאן שתי עובדות שעולות מניתוח הנתונים :אחת מתייחסת לנתונים כמותיים
ואחת לנתונים איכותניים.
מניתוח הנתונים הכמותיים (ראה טבלה  )2עולה שמספר ההמלצות הגדול ביותר ניתן לסקרנות ועניין
בלמידה ,חשיבה ביקורתית עבודת צוות ולמידה עצמאית.
מרצה 1

שם של תג
חשיבה ביקורתית
פתרון בעיות
מנהיגות
עבודת צוות
למידה עצמאית
סקרנות ועניין בלמידה
רגישות בין-אישית
סך הכל

מוצה 2

מרצה 3

6
2
2
1

10
5

1
2

מרצה 4

מרצה 5

מרצה 6

סך הכל

16
2
3
4

7
3
3
10
15
17
6

6

29
5
11
28
28
32
10
143

5
2
10
7
4

טבלה  :2פרוט ההמלצות לתגים בפיילוט
טבלה  3מסכמת ניתוח נתונים של סטודנטים שקבלו לפחות שתי המלצות ממרצות שונות .חשוב לציין
שהמרצות לא ידעו אילו המלצות על תגים ניתנו לאילו סטודנטים ,יתרה מכך ,המרצות בדרך כלל לא יודעות
אילו סטודנטים לומדים אצל אילו מרצים .מניתוח הנתונים עולה שארבע סטודנטיות קבלו אצל שתי מרצות
שמלמדות תחומי דעת שונים (אנגלית ומתמטיקה) קבלו את אותם הציונים ( :)100שתי סטודנטיות א וג) וקבלו
המלצות על אותם שני תגים :חשיבה ביקורתית ועבודה בקבוצה; ושתי סטודנטיות (ב וד) קבלו שתי המלצות
על תג עבודת צוות .סטודנטית ה קבלה המלצות משני מרצים שונים על שני תגים שונים.
זיהוי

ציון

סטודנט א
סטודנט ב
סטודנט ג
סטודנט ד

100
100
100
95

סטודנט א
סטודנט ב
סטודנט ג
סטודנט ד
סטודנט ה

100
100
100
95
100

למידה
חשיבה
ביקורתית עצמאית

מנהיגות

פתרון
בעיות

רגישות
בין
אישית

סקרנות
ועניין
בלמידה

עבודת
צוות

המלצה

המלצה

המלצה
המלצה
המלצה
המלצה

המלצה
המלצה
המלצה המלצה

מרצה א
המלצה
המלצה

המלצה
המלצה
המלצה
המלצה

המלצה

המלצה

המלצה

מרצה ב
המלצה
המלצה
המלצה
המלצה
המלצה

המלצה
המלצה

המלצה
המלצה
המלצה

מרצה ג
המלצה
סטודנט ה
טבלה  :3סיכום הנתונים של סטודנטיות שקבלו לפחות  2המלצות שממרצות שונות
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במחקר המשך יהיה מעניין לבדוק אם קיים קשר בין עבודה בקבוצות לחשיבה ביקורתית; אם קיים
קשר בין סקרנות ועניין בלמידה ושיטות ההוראה של המרצה ואם קיים קשר בין מודלים שונים של הערכה:
הערכה מעצבת ,הערכה מסכמת והערכה משלימה.
מהריאיון עם מרצה  5שלימדה קבוצה אחת ,גם בסמסטר א וגם בסמסטר ב ,עולה שהעניין של
סטודנטיות בהערכה משלימה עלה מסמסטר א לסמסטר ב .שילוב ההמלצות לתגים העלה אצלן מוטיבציה.
יתרה מזאת ,גם העניין של המרצה בתהליך עלה .היא ציינה שבסמסטר א לא הכירה את הקבוצה ולכן היה לה
קשה לעקוב אחר התנהגויות נצפות .דווקא בסמסטר ב ,עם המעבר ללמידה מקוונת ועם ההיכרות שלה את
הסטודנטיות ,המעקב שלה אחר התנהלותם במהלך השיעורים יעיל יותר .דווקא ההוראה המקוונת חידדה את
הצורך לפתח מיומנויות יסוד כמו :למידה עצמאית ,עבודת צוות וחשיבה ביקורתית .חשוב לציין שמרצה זו לא
הסתפקה בהצגה קצרה של הערכה משלימה בתחילת הסמסטר ,אלא היא הכינה מצגת והקדימה לכך שכמעט
שיעור שלם (ההמלצה למרצים הייתה להקדיש כחמש עד  10דקות להצגת הרציונל של הערכה משלימה בהרצאה
הראשונה).
לסיכום ,הנהלת מכללת גורדון והסגל האקדמי רואים פוטנציאל גדול בשילוב הערכה משלימה בתוכנית
להכשרת מורים והתובנות של המרצים ושל צוות הובלת הפרויקט ייושמו בתכנון השלב השני של הפיילוט בשנת
הלימודים תשפ"א.
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פיילוט במכללה האקדמית גורדון לחינוך
ליאורה נוטוב
מערכת התגים של המכללה שהוצגה לעיל שימשה את ליאורה נוטוב בקורס "משחקי חישבה
במתמטיקה" שהתקיים בסמסטר האביב ( )2019-2020ניהלתי פיילוט להערכת מיומנויותיהם הרכות של
סטודנטים המשתמשים במערכת התגים .עשרים וארבע סטודנטיות שנה א' שהוכשרו להוראת חשבון בבתי ספר
יסודיים נרשמו לקורס שנמשך  14שבועות .מטרת הקורס הייתה להראות לסטודנטיות כיצד ניתן להיעזר
במשחקים להוראת מתמטיקה באמצעות  PBLוהמטלה הסופית שלהן הייתה לתכנן וליצור משחק מתמטי.
המטלה בוצעה בזוגות כפי שנבחרו על-ידי הסטודנטיות .כל פעילויות הכיתה האחרות נערכו בקבוצות של 5-6
סטודנטיות שחילקתי באופן אקראי במטרה ליצור סביבת למידה ידידותית שבמסגרתה יקבלו כל הסטודנטיות
הזדמנות להתוודע זו לזו.
על מנת לבצע את המטלה הסופית של הקורס ,דהיינו תכנון ויצירה של משחק מתמטי ,שיחקו
הסטודנטיות משחקים מתמטיים ,ניתחו את המבנה שלהם ודנו בתיאוריות הלמידה שיושמו במשחקים –
תהליך שנפרש על-פני  10מפגשים .מפגש אחד הוקדש לתכנון משחק למטרה מתמטית ספציפית שהגדירה
המרצה ,בפרק זמן של  30דקות .הסטודנטיות התבקשו להציג את המשחק שבנו בפני הכיתה ולתת משוב
למשחקים שהציגו חברותיהן לכיתה .בשלושת המפגשים הנותרים הוצגו המשחקים המתמטיים שבנו
הסטודנטיות במטלה הזוגית .כל זוג הציג את המשחק שבנה וקיבל משוב משאר חברי הקבוצה על מנת לשפר
את המשחק.
הערכה היא חלק אינטגרלי מכל תכנית הכשרה ,לכן עשויה להיות לה השפעה משמעותית גם על שיקולי
הלומדים בבחירת התחומים שבהם ישקיעו את מירב מאמציהם ,וגם על שיקולי המרצים בכל הנוגע לפיתוח
הדגשים בתוכנית הלימודים .על מנת להעריך את מגוון היכולות של הסטודנטיות שנרכשו במהלך הקורס
הספציפי הזה שהריץ את הפיילוט ,נעשה שימוש במערכת הציונים הרגילה לביטוי הישגיהן הקוגניטיביים של
הסטודנטיות .לפיתוח מיומנויות רכות ,החלטתי לנסות את התגים הדיגיטליים הפתוחים ( )ODBשל .ASSET
הסטודנטיות יכלו לזכות בתגים כאלה על הפגנת מיומנויות רכות כמו עבודת צוות ,מנהיגות ,סקרנות ,למידה
עצמית ,חשיבה ביקורתית ,רגישות בין אישית ופתרון בעיות .מערכת הערכה זו – ציונים על הישגים קוגניטיביים
ותגים פתוחים על מיומנויות רכות – הוצגה בפני הסטודנטיות בשיעורים הראשונים על מנת שיבינו ,ואף יבחרו,
כיצד יוערכו הישגיהן .הסטודנטיות יכלו למצוא את הקריטריונים לקבלת ציונים בסילבוס של הקורס ואת
הקריטריונים לצבירת תגים באתר הפיילוט שהוקם למטרה זו.
כך למשל ,כדי להעריך התנהגויות כמו עבודת צוות ,מנהיגות ורגישות בין-אישית ,צפיתי כיצד פועלות
הסטודנטיות בתוך הקבוצה .הואיל והסטודנטיות הוקצו לקבוצות באופן אקראי ,הייתה להן אפשרות להציג
את מיומנויותיהן הרכות .יכולתי למשל לצפות בכישורי המנהיגות ועבודת הצוות שלהן באמצעות הערכה האם
הסטודנטית לקחה אחריות על הפעילות ועודדה את חברותיה להשתתף או לתמוך באחרות ,או שמא העדיפה
לא להשתתף ולתרום לקבוצה באופן פעיל .במשוב שניתן על הקורס ,כתבה אחת הסטודנטיות" :הקורס תורם

לפיתוח כישורי עבודת צוות ושיתוף פעולה"...
כמו כן אפשר היה להעריך גם מיומנויות יסוד נוספות .למשל ,כשהסטודנטיות הציגו את הפרויקט
הסופי שלהם בפני הכיתה ושאר הסטודנטיות התבקשו לתת להן משוב ,ניתן היה להבחין ביכולתן לגלות רגישות
חברתית ולהעיר הערות מתחשבות וקונסטרוקטיביות .הצגת המשחק בפני הכיתה היא מצב רגשי מאוד משום
שהסטודנטיות מציגות את היצירה האישית שלהן ואך טבעי שירגישו פגיעות מאוד ,והיכולת לגלות רגישות
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למצב זה משקפת מיומנות רכה חשובה הנוגעת ליחסים בינאישיים .במשוב שלה על הקורס אמרה אחת
הסטודנטיות" :למדתי לתת לאחרים משוב אפקטיבי וברור בלי לפגוע ברגשותיהם".
המכשול העיקרי נבע מההכרה בכך שהמכללה החינוכית שלנו מעודדת סטודנטים לפתח כישורים
קוגניטיביים בלבד ,אולם היישום של מערכת תגים דיגיטליים פתוחים אפשר לי להתגבר על מכשול זה ולהעריך
את המיומנויות וההישגים החשובים האחרים של הסטודנטיות .הסטודנטיות שלנו ,שעתידות יום אחד להיות
מורות בבתי ספר יסודיים ,זקוקות להרבה יותר מכישורים קוגניטיביים בלבד – עליהן לפתח גם את
מיומנויותיהן היסוד .בשוק העבודה של ימינו ,מיומנויות יסוד זוכות להערכה בקרב מעסיקים ,חלקם אפילו
יעדיפו מיומנויות יסוד על פני ידע מקצועי .תכנון מערכת ההערכה הניסיונית לקורס זה שכללה תגים דיגיטליים
פתוחים היה כרוך בעבודה נרחבת :תחילה ,לתכנן את הפעילויות ולאחר מכן לפתח את הרובריקות המתאימות,
ללמוד כיצד להשתמש בכלי הערכת עמיתים בפלטפורמת  ,Moodleליצור מערכת  ODBלהערכת המיומנויות
היסוד שתהיה לסטודנטים הזדמנות להפגין בקורס זה ,ולבסוף ,לפתח סביבת למידה חברתית שתאפשר לימוד
והוראה מסוג זה .לתחושתי המאמץ הזה היה כדאי והמשוב של הסטודנטיות על הקורס רק מחזק את
תחושותיי .הן הכירו בכך שרכשו כלי פדגוגי חדש ללימוד חשבון – משחקים – ובד בבד פיתחו את מיומנויותיהן
היסוד .להלן שני ציטוטים מתוך המשוב של הסטודנטיות המשקפים התרשמות זו:
אני מאוד אוהבת את הקורס .הוא היה מעניין ומאתגר .למדתי גם המון דברים ,משחקים חדשים שלא
הכרתי ,כיצד לתת משוב לאחרים ואיך לבנות שיתוף פעולה וקשר בינינו הסטודנטיות.
חיכיתי בקוצר רוח לכל שיעור .הקורס היה טוב ומעניין מאוד ,נהנינו ולמדנו גם כיצד לשתף פעולה עם
לומדים אחרים .גיליתי שאני יכולה להוביל קבוצה.
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תמיכתה של הנציבות האירופית בהפקת פרסום זה אין בה כדי להוות אישור לתכנים אלה.
התכנים מייצגים את השקפותיהם של מחברי המסמך בלבד והנציבות לא תישא באחריות לכל
שימוש שייעשה במידע הכלול בזאת.
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