 1994מלון פרדייז ,ירושלים
.1

בחינת סול"ם ,גב' בלה פבזנר-סרי ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
בחינת הסיווג לרמות במתמטיקה )בחינת סול"ם( נועדה להעריך ידיעות וכושרי חשיבה ,ברמה
המתאימה לארבע יחידות לימוד בבית הספר התיכון .הבחינה משמשת את מוסדות הלימוד לסווג
את התלמידים לרמות שונות של ידע במתמטיקה לצורך השמה בקבוצות לימוד ברמה מתאימה,
למתן פטורים מקורסי מכינה וכד' .ההרצאה תעסוק בהצגת הבחינה ,ובניתוח התוצאות שהתקבלו
בהעברה הראשונה של הבחינה.

.2

מקומם של נתוני תוקף בהערכתם ובשיפורם של תהליכי מיון ,מר כרמל אורן ,מרכז ארצי
לבחינות ולהערכה
שימוש מושכל בנתוני תוקף לצורך קבלת החלטות בנושאי מיון וקבלה ,מצריך התייחסות מוקדמת אל
השאלות הבאות - :הנחות היסוד הערכיות המנחות את הממיין )הנוגעות למשל להוגנות( - .מטרות
ומגבלות המיון )קבלה פתוחה/מכסה :מיון/השמה( - .שיקולי עלות מול תועלת הכרוכות בהחלטות
מיון שונות - .הנסיבות וההשלכות החברתיות והחינוכיות של החלטות אלה .ההרצאה תדון בשאלות
אלו ותאפשר התייחסות אל מושג התוקף בהקשר רחב יותר.

.3

השפעת הכנה על תוקף הניבוי של מבחנים למדידת כשרי למידה ,מר אבי אללוף ,מרכז
ארצי לבחינות ולהערכה
תופעת ההכנה למבחני כושר למידה נתרחבה מאוד בעולם ובארץ בעשורים האחרונים ,אך השפעתה
על תוקף הניבוי כמעט ולא נחקרה .המטרה העיקרית של המחקר היא לבדוק את השפעת ההכנה על
תוקף הניבוי  -הן במצב בו כולם מתכוננים והן במצב בו יש באוכלוסיית הנבחנים רמות שונות של
התכוננות .יוצגו תוצאות ראשונות של מחקר עם מערך ניסויי מבוקר שנתבצע ב  8 -מכינות בישראל.

.4

בחינות בתנאים מותאמים ,גב' אסתר במברגר ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
במסגרת ההרצאה נציג מספר סוגיות הקשורות לעריכת הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים
)במו"ת( לנבחנים עם לקויי למידה :תאור הבחינות המותאמות ,הקשיים הכרוכים בהערכת חומרת
הבעיה של כל נבחן ע"ס חוות דעת ממקורות שונים ,דרך קביעת התנאים המתאימים ביותר לכל
נבחן ,הדילמה הנוצרת בשל הרצון להתאים בחינה תוך עריכת שינויים מצד אחד והצורך לשמור על
מהימנות ותוקף מצד שני .יודגמו מקרים מייצגים.

.5

גיוון ופיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה ,מר גורי זילכה ,הועדה לתכנון ולתקצוב
יוצגו נתונים לגני ההתרחבות וגוון המערכת כולל אלטרנטיבות לחיזוי הגידול בסטודנטים עד שנת
 2000וההשלכות לגבי פיתוח והרחבת המערכת .כן יוצגו נתונים לגבי תיקצוב האוניברסיטאות
והמכללות ,עלויות סטודנט ומודל התקצוב של הועדה לתכנון ותקציב של המועצה להשכלה גבוהה.

.6

מגמות וכיוונים בהצעות לשינוי מתכונת בחינות הבגרות ,ד"ר שלמה בן אליהו
ועדה שנתמנתה ע"י הגב' שולמית אלוני ,שרת החינוך והתרבות לשעבר ,עוסקת בבדיקה של
מתכונות בחינות הבגרות והגמר .בועדה חברים נציגים ובעלי תפקיד ממשרד החינוך ,מועד ראשי
האוניברסיטאות ,מארגוני המורים והמנהלים .הועדה תשלים את עבודתה ,ככל הנראה ,במהלך
החודשים הקרובים .בהרצאה תוצגנה מגמות המסתמנות בדיוני הועדה ,ועמדות שונות ביחס לקיום,
שינוי או ביטול של בחינות הבגרות .יובהר מקומן של בחינות הבגרות הן בזיקה למערך ההוראה של
בית הספר העל יסודי ,והן ביחס למערך המיון וצורכי הקבלה למוסדות על תיכוניים ולמוסדות
להשכלה גבוהה.

