קטע מתוך יומן למידה של ילד בכתה ה' בית הספר הניסויי גבריאלי-הכרמל ותגובות המורה
ביומן )מנהלת צופיה יועד(
2.1.97

מחוון
אני עשיתי מחוון על שאילת שאלות ועל "רפלקציה והערכה עצמית".
דירגתי את הדרגות במחוונים לפי מה שאומרים לי בהערכות
למשל :שנה שעברה בנושא האישי אמרו לי שהשאלות יכולות להיות
יותר מושקעות ומפורטות אז חשבתי איפה אני יכול לדרג את עצמי
בדרגה ולפי איזה קריטריונים אני יודע זאת ,וכך היה לי הרבה יותר
קל לעשות את המחוון.
אני חושב שבהמשך הלימודים המחוון יעזור לי בדירוג עצמי וכך אוכל
ליראות איפה אני נמצא ולשפר גם אם המחוון לא יהיה לי מול
העיניים .אני חושב שהמחוון מאוד חשוב כי הוא יכול לעזור בדירוג
ובהערכה עצמית ,אפשר להסתדר בלי המחוון אבל הוא מאוד עוזר
בעבודות חקר ובהערכות .עכשיו אני יעשה לי מעין מחוון במוח שאיתו
אני יוכל לעבוד ולהשתמש בו בכל העבודות שלי .עשיית המחוונים
היתה נורא קשה ,לפחות במחוון הראשון ,כי היה קשה למצוא
קריטריונים מתאימים ולנסח אותם .אני חושב שאני הילד היחיד
בקבוצה שלי שממש השקיע במחוון כי שאר הילדים לא הכינו שיעורים
או לא הביאו אותם אז יכולנו להשתמש רק במידע שלי.

אם הייתי יכול לקרוא למחוון בשם אחר הייתי קורא לו "טבלת
דירוג" כי המחוון הוא טבלת דירוג העוזרת לשפר עבודות והיא עוזרת
"בקביעת הדירוג".

להלן תגובתה של המורה כפי שנכתבה לילד ביומן הלמידה שלו:
14.1.97
כתיבתך ועבודתך בכיתה ,מעידות על הבנתך את הנושא ומטרותיו וכן על
יכולת חשיבה גבוהה .עבדת ברצינות והשקעת מאמץ )מחשבתי( ,הפקת את
המירב מפעילות זו והבאת את ידיעותיך לידי ביטוי הן בבניית המחוון
והן בכתיבתך ביומן התעוד .מאד נהניתי לראותך בזמן העבודה ולגלות
גל חדש! גם כתיבתך ביומן התעוד מעידה על התקדמות ויכולת להביע
בכתב את שלמדת.
אני מקווה ,שבאמת "תעשה לך מחוון במוח" ,איתו תוכל לעבוד ,בכל נושא
ותחום ,כאשר הקריטריונים להשגת היעד ,ידועים וברורים לך ,תוכל לעמוד
בהם וגם להציב לעצמך יעדים חדשים.
בנוסף ,כפי שביקשתי ממך בשבועיים האחרונים ,יש ילדים שעדיין לא כ"כ
הבינו את מטרת המחוון וזה המקום להסביר להם ולסייע בידם .ולפעמים
הסבר של ילד בשפה שלו ,טוב מהסבר של מורה .ולכן המשך להיות לי לעזר,
ולהסביר למתקשים כיצד "עובד" המחוון ומהן מטרותיו.

קטע נוסף מתאריך  6.2.97באותו נושא:

הפעם כשבניתי את המחוון היה לי הרבה יותר קל כי כבר הייתי
מנוסה והבנתי את הכל ואת מטרתו של המחוון שהיא לדרג ולדעת
איפה אתה נמצא ולאן עלייך להגיע .כשבניתי את המחוון התחשבתי
בעבודות שלי ומתי הייתי הכי טוב ,ומתי פחות וככה אני ידעתי איזה
קריטריונים לשבץ .התקשתי קצת כי אני חושב שכל הקבוצה ציפתה
שאני יעשה את הכל והם רק יכתבו אבל עם הזמן זה הסתדר .עכשיו
ביום יום כשאני עושה עבודות אני חושב על המחוון ומנסה לעשות
דברים על פי הקריטריונים של המחוון .אני חושב שצריך להסביר
לילדים שבכיתה שלא צריך להכניס קריטריונים ל"יעד חדש" ,כי את
הקריטריונים הילד קובע בעצמו.

תגובת המורה:
10.2.97
אתה מבין היטב את משמעותו ,מטרתו ודרכי השימוש במחוון .כפי שציינת
יש להשתמש בידע קודם )אילו פעולות אתה עושה בעבודתך(

ולשבץ

אותו כנתונים לבניית ממד מסוים במחוון.
כאמור ,כל נסיון/התנסות מסייעים ומקלה בהתנסות הבאה.
טוב אתה עושה ,כאשר בעבודותייך אתה מסתייע במחוון ועובד לפיו.
בעבודה קבוצתית ,אם חברי הקבוצה מצפים שתעשה את כל העבודה ,הסבר
להם כי העבודה היא משותפת ועל כל אחד לקחת בה חלק ולהתנסות ורק
כך ילמדו ויתקדמו .נהנתי מאד לקרא את תעוד מחשבותייך.

