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הנוגעבכל,במיוחד 1משמעותבאופןהשתפרהתיעודב,
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בהוראהרפלקטיביותשלפרקטיקה _

בהוראהחדשנות _

לימודיםתכנון _

הקורטארגון _
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התלמידיםהישגילהערכתבקריטריוניםבהירות . 4

ביצועלקראתלתלמידיםמתאימההדרכהמתן . 5

מעבדה)עבודת(כמו,פרקטיותמשימות

להםע 11לטונכונותולתלמידיםהמורהנגישות . 6
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פעילהלמידהשום 11 • 3

די 11ממשובמתן . 4

למעורבותוהלמידהההוראהמזמןניכרחלקהקצאת . 5

הלימודיתבמשימהטטודנטיםשל

להצלחתהמורהמצדגבוהותציפיותשלהפגנה . 6

בלמידההתלמידים
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עקרונותשנים-עשרהעלה 12הבריתבארצותשנערךטקר

שלממצאיםתואמיםמקצתםטובה.הוראההמאפ"נים

כאן:שהובאוהקודמיםהמחקרים

מהתלמידיםגבוהותציפיותהפגנת . 1

ללמידההראשונותהשניםעלדגש . 2

פעילהלמידה . 3

מ"דיומשובהערכותמתן . 4

למידהוטגנונותביכולותלשונותכבודיחט . 5

בלמידהקוהרנטיות . 6

בלמידההתנטויותשלשילוב . 7

שנלמדוכישוריםשלשוטףתרגול . 8

והתנטותתיאוריהשלשילוב . 9

בצוותיםעבודהטטודנטים,ביןפעולהשיתוף . 10

במשימהטטודנטיםשללפעילותזמןהקצאת . 11

הלימודית

לכיתהמחוזהטגללאנשינגישות . 12
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ברשימה.הראשוניםהעקרונותבארבעתדיוןלהלן

"משדרים"מרציםנדירותלעתיםרק :בגוהותציפיות . 1

ולעתיםבקורט,הטטודנטיםרובשללהצלחתםציפ"ה

לשנותחשובלכישלון.ציפ"המשדריםהםיותרקרובות

התלמידיםרובשלביכולתםאמוןולהפגיןזה,נוהג

בקורט.בלמידתםלהצליח

מראההמחקר :ללמידההראשוניתהשניםעלדגש . 2

לימודיהםשנתאתבהצלחהמשלימיםטטודנטיםשאם

שהםרבטיכויישגבוהה,להשכלהבמוטדהראשונה

הראשוןלמגעכינראההראשון.התוארלימודיאתישלימו

שלב .הטטודנטיםעבוררבהחשיבותישהאוניברטיטהעם

לימודיםעלמידעאוטפיםהםכאשרעודמתרחשזה

בכיתותלומדיםהראשונותהשניםשלהטטודנטיםגבוהים.

 .השנהאוהטמטטרבטוףרקמוערכתולמידתםגדולות

ושיטותיותרוהאינטימיותהקטנותהלימודקבוצות

מחקר)עבודות(פרויקטים,יותרהמענ"נותההערכה

 .ללימודיםהאחרונותבשנה-שנת"םרקמופעלות

הראשונהבשנהההוראה-הטדראתלהפוךמציעהאני

הטוביםהמרציםובהנח"תיותרקטנותבקבוצותתתק"ם

שלתכופותבהערכותתמיכה,בצוותותלווהביותר,

ייהנוזהבאופן .מעצבובמשובהלימוד"םההישגים

שבובשלבתומכתחברתיתמאווירההחדשיםהטטודנטים

לטפקישזו.לתמיכהבמיוחדוזקוקיםביותרפגיעיםהם

הצפויעלובהירמפורטמידעלאוניברטיטהלמועמדים

נוהלמתק"םבאנגליה .הראשונההלימודיםבשנתלהם

-יומ"םלאוניברטיטהמגיעיםחדשיםטטודנטיםלפיו

ללימודיםהכנהלשםהלימודיםשנתתחילתלפנישלושה

ציפיותיהםאתמזהיםזוהכנהבמהלךבאוניברטיטה;

שיטותבפניהםמציגיםאליהן,ומת"חטיםמהלימודים

הלמידהובכישורילמידהבדרכידניםשונות,הוראה

אתהלימודים,תכניתמבנהאתלהםמטביריםהנדרשים,

התקנותואתבפניהםהעומדותהשונותהאפשרויות

החדשיםלטטודנטיםלעזורכדי .וציוניםלמבחניםהנוגעות

-מוצאםמעיררחוקיםורובםמאחר-ידידיםלמצוא

לליוויתכניותק"מותחברת"ם.אירועיםעבורםמק"מים

 ,מתנדביםותיקיםטטודנטיםידיעלחדשיםטטודנטים

לימודיתתמיכההחדשיםלטטודנטיםלטפקמנתעלוזאת

תכניותמוצעות .באוניברטיטההראשונהבשנתםוחברתית

הםשבמטגרתןזרות,מארצותטטודנטיםעבורמיוחדות

ברכישתתמיכהומקבליםהבריטיהח"םאורחעללומדים

 .האנגליתהשפה

הדורשותהוראהבשיטותלהשתמשישפעילה:למידה . 3

כגוןגבוהה,ברמהקוגניטיביתפעילותמהטטודנטים

לטטודנטיםבנוטף .בעיותפתרוןעלהמבוטטתהוראה

ברמהחשיבההמפעיליםאקדמית,ללמידההמכוונים

יותרכיוםישההוראה,בשיטתתלותללאכמעטגבוהה

אקדמיתללמידהמכווניםשאינםטטודנטיםויותר

בשיטותלומדיםמהםרבים ;פחותהללמידהושמחויבותם

בהבנהכרוכהשאינהזכירהכמופחות,מתוחכמותלמידה

שזקוקיםטטודנטיםיותרכיוםישלפיכך,מעמיקה.

למידהפעילויותביצועלשםמשמעותיתהוראתיתלתמיכה

תמיכהלהםלטפקההוראהועלגבוהה,קוגניטיביתברמה

בכיתתוהטטודנטיםליכולותערלהיותהמורהעל .כזו

שלהעשייההלמידה,מטרותהשגתשלשםולזכור

 ...המורהשלמזוחשובההטטודנט
ההערכהמיידי:משובבאמצעותהלמידההערכת . 4

מרכזימניעהיאהישגיהםעלהטטודנטיםשמקבלים

שלהלימודדרכיעלמשפיעההיאהגבוה.בחינוך

שלהתקדמותםועלההוראהדרכיעלהסטודנטים,

זמןלהקדשתעליונהחשיבותישלפיכךבעתיד.התלמידים

מבחינתהןנכונות,הערכהשיטותליישוםומומחיות

מהלדעתרוציםהטטודנטיםהתוכן.מבחינתוהןההליך

ביןגדולפערש"תכןלמדומניטיונםמהם;מצפים

לפיכך,עצמו.במבחןמהםהנדרשלביןממבחןציפיותיהם

היאהערכהתכניתמכללדרוששישחשובהדרישה

שיפוטה.ולאופןההערכהמשימתלדרישותבנוגעבהירות

אם .ועבודותיהםמבחניהםעלמשובלטטודנטיםלטפקיש

לדעתרוציםהםהקורט,אתבהצלחהמט"מיםאינםהם

בהכרהרוציםמהםרבים.להצליחכדילעשותישמה

למעטיקיםכךעלתיעודלהציגשיוכלומנתעלבהישגיהם

 .פוטנציאליים

טובה,הערכהתכניתליצירתעקרונותשנים-עשרלהלן

 UK Ope(חללמידה"הבריטית"הקרןידיעלשנוטחוכפי
 :) Learח iח g Fouח datioח
ברוריםלהערכההקריטריוניםהאםברורים.קריטריונים . 1

המרצהידיעלאופןבאותוומובנים/מפורשים

והטטודנטים?

ההערכההאםהקורט.מתכנוונפרדבלתיכחJולהערכה . 2

התכנון?בהליךחשובחלקהיא

בהליןויישומםהלרוונטייםהקריטריוניםשלזיהוי . 3

הםוהאםבבהירותמוצגיםהקריטריוניםהאם .ההערכה

כפיהקורטלמטרותאוהלמידהלתוצאותמתאימים

שהוצגו?

הליכיהקריטריונים,האם .הקריטריוניםשקיפות . 4

ידועיםבה,הנוגעיםאחריםונושאיםכלליהההערכה,

אוהקורטאתהמלווהכתובבחומרלמשל,לטטודנטים?

הקורט?שלהאינטרנטבאתר

אותםפיעלפועליםהשוניםהמעריכיםהאםעקביות. . 5



מקבלחדשהערכהטגלהאםבהערכה?קריטריונים

ההערכה?בנושאיותמיכההדרכה

לבדוק?אמורשהואמהבודקאכןהמבחןהאםתקוף. . 6

-התהליךאתאוהתוצראתבודקיםאנוהאםלדוגמה,
עצמה?ההוראה

עלשמטיליםשהעבודותנבטיחכיצדהטיות.חומר. 7

אותרבותי,רקעמגדרבנושאימהטיותנקיותהטטודנטים

חברתי?

ישהטטודנטיםלכלהאם .מעשיותמשימותהערכת . 8

(כמוהעבודותלביצועהמיועדיםלמתקניםשווהגישה

נותניםשאיננולהבטיחעלינומהיר)?אינטרנטמחשבים,

אתלממןשיכוליםאמצעים,בעלילטטודנטיםיתרון

התוצר.

עלהמוטלהעבודהעומטהאםריאלי.עבודהעוממ . 9

העבודהעומטמהויודעיםאנוהאםראוי?הואהטטודנטים

חליםהמבחניםכלהאםטטודנטים?שלקבוצהכלעל

קצר?בזמןתקופהבאותה

במגווןלהשתמשרצויהערכה.שיטותשלרחבתחוס . 10

בוחנתמאמרכתיבתשלמטלהלדוגמה,הערכה.שיטות

פרויקטאורב-ברירהמבחןמאשרשונהכישוריםמערכת

אנווערכיםידעכישורים,אילולהחליטעלינוקבוצתי.

עלאותםלבחון,וישירכשושלנושהטטודנטיםרוצים

תלמידים,שלאחרלטוגמתאימההערכהשיטתכלאלה.

אתלגווןישהתלמידיםלכלשווההזדמנותלאפשרוכדי

ההערכה.שיטות

שכללהבטיחעלינואיכות.בקרתשלהליכיסשילוב . 11

במבחןעומדיםשלהוהקריטריוניםהליכיהההערכה,שלבי

שטטודנטיםהמשובבטוגיגדולהשונותלמנועישאיכות.

שהםהמאמריםבאורךשונים,בקורטיםבהערכהמקבלים

לימוד,יחידותשלמטפראותועבורלכתובנדרשים

המשוב.קבלתעדהזמןובמשך

מקבליםהטטודנטיםהאםתומרלמידה.משובמתו . 12

אםללמידתם?עוזרזהאיךמילולי?אוכתובמשוב

עבודותשלבתהליךמעצבמשובמקבליםאינםטטודנטים

שהערכהלהבהירחשובללמוד?יוכלוהםאיךגדולות,

מרכזיתפקידישהיעילולמשובהלמידהאתלקדםנועדה

בכך·

בולראותישבמשוב.רבהלבתשומתלמקדמציעהאני

שהשונותהטטודנטים,שלהלמידהלקידוםחשובאמצעי

והולכת.גדלהביניהם

 :מועילמשובשלעקרונותשבעהלהלן

(רפלקציה)הטטודנטשלעצמיתהערכהמקדם . 1

ההוראהטגלאנשיביןלמידהעלדיאלוגמעודד . 2

קריטריונים,(מטרות,טובביצועמהולהבהירעוזר . 3

טטנדרטים)

עכשוויביצועביןהפעראתלצמצםהזדמנויותמטפק . 4

ועתידי

למידתםעלגבוההבאיכותמידעלטטודנטיםמטפק . 5

ללמידהחיוביתמוטיבציהמקדם . 6

בעיצובלהםלעזורשעשוימידעלמוריםמטפק . 7

הוראתם

מועילותאינןתלמידיםעבודותעלמוריםשלשהערותיש

"גרוע","מעניין","בטדר",כגון:בהערותמדוברללמידה;

חשובלוגי".באופןבנוי"לא"מצוין",ערך","חטר

איךאותםוללמדטובהעבודהמהילטטודנטיםלהדגים

לבצעה.

איכותאתלקדםברצוננושאםטבורהאנילמיכוס,

אתהןלטפקעלינוטובה,בלמידהולתמוךההוראה

בתחילתזאת.שיאפשרוהאמצעיםאתוהןההזדמנויות

בטגלתמיכהלתקצובאחדותתכניותהצגתיהמאמר

מעמדלשיפוררקלאתורמותאלהתכניותההוראה.

שלהלמידהאיכותלשיפורגםאלאוההוראה,הלמידה

אווירהלפתחמנתשעלטבורהאניואולם,הטטודנטים.

עלבהוראה,הצטיינותעבוראקדמיטגלותתגמלשתתמוך

לקידוםפנימייםתקצובמקורותגםלטפקהאוניברטיטאות

עלינווההוראה,הלמידהקידוםבנושאיוהלמידה.ההוראה

פיתוחעללשקודזאתולצדהקייםהמחקרעללהתבטט
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