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סטטיסטיקות שנתיות של הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בעידן האינטרנט
זה שנים מספר ,מדור המחקר במרכז הארצי לבחינות ולהערכה מציג באתר האינטרנט של המרכז נתונים סטטיסטיים
שנתיים על נבחני הבחינה הפסיכומטרית ,מתוך הכרה גוברת בחשיבות שקיפות המידע ובזכותו של הציבור לדעת .אולם
ריבוי המשתנים והקשרים ביניהם ,ייצוג מוגבל של אוכלוסיות הנבחנים וחלקיות המידע הנוגע למשתנים המבוססים
על דיווח עצמי  -פותחים פתח להבנה שגויה של המציאות ולפרשנות שגויה או מגמתית שלה ,בעיקר מתוך ייחוס
מוטעה של סיבתיות .נביא את הנתונים העיקריים המוצגים בדוח השנתי ,נדגים מקרים אפשריים של פרשנות מוטעית
וניצולה לכותרות עסיסיות בתקשורת ,ונשתף את הקהל בלבטינו בסוגיה.

פילת

אסטלה מלמד
המורה של המדינה 2010

הפרויקט  -יוזמה של מפעל הפיס ,הסתדרות המורים ו"ידיעות אחרונות"  -נועד להעלות לסדר היום הציבורי את
מעמד המורה ותרומתו לחברה הישראלית .אלפי המלצות על מורים הוגשו לתחרות ,וכדי לבחור מהם את המורים
הראויים ביותר לפרס ,נעשה תהליך רב-שלבי של מיון והערכה ,ובסופו  -ועדה של אישים בכירים מתחום החינוך,
החברה ,התעשייה והכלכלה בחרה  6זוכים .ההרצאה תציג את תהליך המיון על שלביו ,עם האתגרים והתובנות שליוו
כל שלב.
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מתפקידם של בתי הספר לעסוק לא רק ברכישת ידע ומיומנויות ,אלא גם בפיתוח הרצון ללמוד ולדעת .אולם בתי ספר
רבים מדי משיגים את ההפך :הם מכבים את הרצון לדעת .בדרך כלל התלמידים רואים בלמידה "דבר שעושים משום
שחייבים ,לא משום שרוצים" .הרצאה זו תתאר מקצת ההשפעות הסביבתיות על המוטיבציה של מתבגרים ללמוד
מדע ,ותציג בתי ספר שמצליחים לעודד את התלמידים לרצות לדעת.

ד"ר אבי אללוף
ד"ר דיאנה אלדרוקי-פינוס

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

תערוכת מבחנים ומדידה
מבחנים ממלאים תפקיד חשוב בעיצוב חיינו .עם זאת ,מרבית הציבור אינו מכיר את תחום ההערכה בחינוך ובפסיכולוגיה
על כל היבטיו .שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע בתחום המדידה לבין מוזיאוני מדע יעשה את הנושא לנגיש יותר לציבור
הרחב .המרכז הארצי לבחינות ומוזיאון המדע מפתחים תערוכה המיועדת להציג לציבור הרחב את התחום .מטרותיה:
חשיפת הציבור לתחום המדעי של מבחנים ומדידה ,יצירת דו-שיח בין הציבור למומחים בתחום המדידה והפיכת
הציבור ללקוחות מבינים .תערוכה זו תהיה הראשונה מסוגה בעולם .היא תוצג במוזיאון המדע בירושלים ,ולאחר מכן
במוזיאונים במדינות אחרות.

אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה
אוניברסיטת חיפה
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דני אדמסו
אתי פישר
ד"ר יואב כהן

מיון מועמדים יוצאי אתיופיה למוסדות להשכלה גבוהה ,וקבלתם
רב-שיח של המשתתפים ודיון בשיתוף הקהל.
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