קידום איכות ההוראה:

מהמת'ן en

,אנגביהו

Brenda Smith 2, Higher Education Academy, UK
כד ליישם אטטרטג ה זו ,ייטדה HEFCE
"הקרן לשיפור איכות ההוראה" )  g Qualityח Teachi
 (, Enhancement Fund ,TQEFקרן זו פועלת בשלוש

מאמר זה מציג תכניות תקצוב לפעילויות

1

לקידומ הלמידה וההוראה בחינוך הגבוה

קרן מ  1מון בשם

1

רמות :רמת המוטד ,רמת הנושא/תחום התוכן ,ורמת

בבריטניה .המאמר מציע גמ קריטריונימ

הפרט,

להערכת מצוינות בהוראה ודרכימ ליישומ
רמת המוטד :כל המוטדות לחינוך גבוה בבר  1טנ  1ה חו  1בו

ממצאי מחקר לקידומ ההוראה והלמידה.

להגיש אחת לשנה מטמך שכותרתו" :אטטרטג  1ות למידה

והוראה" ) (, Learning and Teaching Strategies
מטרת המטמך להבט  1ח שלכל המוטדות הללו יש תכנית

יו.
•

תקצוב תכניות כקידו Dהכמידה

אטטרטגית לקידום נושא  1ם בתחום הלמידה וההוראה .כל
מוטד לחינוך גבוה נדרש לנטח במטמך זה אטטרטג  1ה

וההוראה בבריטניה
הוראה ולמידה הו מטרות מרכזיות של החיכוך הגבוה,
אכו מחו'ב'ס להבכה טובה יותר של ההוראה הטובה

ללמ  1דה והוראה וכן תכנית מעש  1ת ליישומה ,טקר שנעשה

בשנת  2001על אטטרטגיות אלו על ידי , HEFCE 5מגלה

והלמ'דה הטובה; על'כו להבט'ח רמה גבוהה של

התפתחויות עצומות שחלו בתחום מאז החלו המוטדות

הוראה ולמ'דה ולשאוף להשתפרות מתמדת ,על'כו

בנ  1טוח האטטרטגיות ,ההתפתחויות העיקריות שחלו

לפעול להפצת 'דע על ג'שות הוראה שהוכחו כ'ע'לות,

במהלך השנים הן:

ברנדה ממית'

כל ה Dטודכט'ס זכא'ס להוראה ברמה גבוהה ולמ'דע

א,

האטטרטג  1ות נעשו מקיפות ומתוחכמות הרבה יותר,

מ'טב'  ,ש'אפשר להס לבחור ה'טב מה ללמוד וה'כו,

ב,

התיעוד השתפר באופן משמעות , 1במיוחד בכל הנוגע

מור'ס מצטווכ'ס ראוווס לגמול עבור

ליישום של מנגנונ  1ש  1נוי

ה'שג'הס , 3

ארצי ללמ  1דה והוראה ,נ  1צול יע  1ל של טכנולוג  1ה

בהוראה ,ופרט  1ם להוראה מצטיינת,

בעשר  1ם השנ  1ם האחרונות זכו אנשי טגל באונ  1ברטיטאות

להכרה ולגמול )ממקורות חיצונוום( רק בעבור המחקר
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-

פ  1תוח טגל ,חברות בגוף

הטוב ,ובה בעת צ  1פו מהם שגם יה  1ו מור  1ם טובים ,אולם

ג.

עוצבו הל  1כים ליישום והוקמו קבוצות מש  1מה ליישום
המד  1נ  1ות לפעולה,

מצב עניינ  1ם זה משתנה לאחרונה ,וכיום מוקצב מימון
חיצוני כד  1לעודד אנשי טגל אקדמי לשפר למ  1דה והוראה,

בעקבות דו"ח דר  1נג  4בבר  1טניה בשנת  , 1997פעלה

"הקרן לק דום ההוראה והלמידה" ) Fund for the
) (, Development of Teaching and Learning ,FDTL
1

"המועצה הבריטית לתקצוב ההשכלה הגבוהה" ) The
 d,ח  glaח cil for Eח  g COUח  diח  FUח Higher Educatio
 ( HEFCEבשיתוף מוטדות ההשכלה הגבוהה בבר טנ ה על
1

רמת תחום התוכו :הוקמה קרן חיצונית למ  1מון בשם

1

שמטרתה לעודד ולממן חדשנות בהוראה ולמידה בתחומי
התוכן השונ  1ם על בטיט מצו  1נות ,כפ  1שתוערך על יד

1

פיתוח אטטרטגיה להגשת הצעות לתקצוב פעילויות לשם

"הט וכנות לבקרת א

קידום הלמ  1דה וההוראה באנגל  1ה ,האטטרטג  1ה התמקדה

(, Agency, AA

בחמישה נושאים מרכזיים ,והם:

האקדמי ליישום פרקטיקות טובות של למ  1דה והוראה,

•
•
•
•
•

1

כות" ) The Quality Assurance

הטוכנות מער  1כה פעילויות של המוטד

עידוד ופרטים

הפרקטיקות שמזוהות על  1די גוף זה כיע  1לות וכמקדמות

ת  1אום ושיתוף פעולה

למ  1דה והוראה ,מופצות בכל המערכת ,זהו הגוף המרכזי

הפצת גישות הוראה יע  1לות והטמעתן

הראשון באנגליה שבאופן מפורש מעניק פרט  1ם על
מצוינות בהוראה ,הוקם צוות ,כחלק מ"האקדמיה לחינוך

מחקר וחידושים

בניית יכולת לש  1נו

 (, Higherהתומך

הגבוה" ) Education Academy
בתכנ ות של  FDTLבכך שהוא מטפק

1

1

עזרה ,ייעו'ן'

ומומחיות בתכנון ,הפצה ושותפות בפרקטיקות מצליחות,

1. Enhancing the Qua1ity ofTeaching: A UK Perspective .
Presented at the Symposium on lmproving the

 Teaching inHigher Education, on 12/ 12/2004 ,ןס Quality
at the College ofManagement, Academic Studies,
Rishon Lezion .
2. Prof. Brenda Slnith, Progianlnes Diractorate, Higher
Education Academy, UK .

רמת הפרט :התמ  1כה ניתנת דרך "תכנית הקרן הלאומ  1ת

למענקים" ) The National Teaching Fellowship
 6(Scheme, NTFSהתורמת פרט ם והכרה לאנשי טגל
1

יחידים ,היוזמ  1ם פרויקט מחקר ארצי או ב  1נלאומי מצטיין
לק  1דום הלמ  1דה וההוראה ,החל משנת

, 2000

זכו מד  1שנה

כעשר  1ם אנשי טגל בתמיכה מקרן זו ,כל אחד ב 50,000-
לי"ש ,עבור פיתוח פרויקט המיועד לק  1דום ההוראה ,החל

=
r:
-.
=י
:ג

r:

ויייייייין

משנת

, 2004

נוטפו לתמיכה זו עוד חמישים פרטים,

המחולקים מדי שנה על פי שלוש קטגוריות  :לאנשי טגל
מנוטים ,לאנשי טגל חדשים ולצוות תמיכה בלמידה .

השונים 7

קריאה על נושאים רלוונט  11ם בתחומי התוכן

בבנק מצו  11ם גם חומרים בנושאים גנר  11ם )מעבר לתחום

התוכן( ,כגון הערכה ,תכנון קוריקולרי,

והוראה • 8

=י....
=

ןיי\.

הזוכים נבחרים מטעם מוטדות האם שלהם כמורים

e

מצט  11נים שתורמים תרומה מיוחדת לקידום הלמידה .

 Pריטריו Jי Dכמצוי Jות בהוראה ,ויי וD
ממצאי מח Pר כ pידו Dההוראה וכמידה

לפרטום רב.

להלן תבחינים להבדלה בין מומחיות לבין מצוינות

הפרטים מחולקים אחת לשנה בטקט יוקרתי שזוכה

בהוראה • 9

אין טפק שהמימון

של TQEF

ברמת המוטד  ,תחום התוכן

והפרט ,השפיע מאוד על הלמידה וההוראה .זו עדות
נוטפת לכך שהקצאת כטפים  11חודית למטרת קידום

קריטריו Jים למומחיות
ארגון  :תכנון ,הכנה ,שימוש יעיל בזמן להשגת

_

הלמידה וההוראה מובילה לחידושים ,חדשנות ולשיתוף

המטרות

_
_

פעולה בנושאי למידה והוראה .

הצגה  :בהירות ,ידע הנושא ,כישורי הצגה

יחטים :התלהבות לנושא ,אמפתיה עם הטטודנטים,

יכולת לענ  11ן את הטטודנטים בנושא  ,חוש הומור

על מנת לרכז את הטיפול בנושאי הוראה ולמידה בחינוך
הגבוה ,הוחלט בשנת  2004על מיזוג שלושה ארגונים
ק  11מים תחת קורת גג אחת ,בשם "האקדמיה לחינוך

הגבוה" )  Academyח Higher Educatio

הערכת התלמידים :התאמת מטרות ,עידוד למידה

_
_

הערכת המורה  :רפלקציה עצמית  ,תגובה למשוב,
הערכת עמיתים ועוד

 , (Theזאת ,

במטרה לתמוך בתהליך ארוך טווח של שיפור איכות
ההוראה והפיתוח המקצועי של כל אלה התומכים בלמידת
הטטודנטים" .האקדמיה לחינוך הגבוה" )להלן

-

האקדמיה( מרחיבה את תחום הנושאים הנכללים בלמידה
והוראה ,והיא כוללת בהם את כלל התנטויותיו של
הטטודנט כתלמיד ואת המקצוענות שצריכה ללוות התנטות
זו .לשם כך תעטוק האקדמיה גם בנושאי מדיניות פיתוח
קוריקולרי ,פיתוח מקצועי ,מנהיגות ,מחקר והערכה.

קריטריו Jים למצוי Jות

_
_
_
_
_
_
_

מטוגלות גבוהה

פרקטיקה של רפלקטיביות בהוראה
חדשנות בהוראה

תכנון לימודים
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ארגון הקורט
חקר הפדגוגיה

חבר מוביל של צוות

כדי לקדם מומחיות בנושאי הדיטציפלינות ,האקדמיה
הקימה  24מרכזים של תחומי תוכן .כל מרכז כזה אוטף
ומרכז מידע על כל ההיבטים של הוראה ,למידה והערכה
בתחום התוכן שלו ,מטפק הדרכה לאנשי טגל בהוראת
תחום התוכן ,מטפק שירותי "עוץ בנושאים הש  11כים

לתחום התוכן לאנשי ה  11שום בשדה ,כמו אנשי האקדמיה,
אנשי הטכנולוגיה הלימודית ואנשי התמיכה בהתנטויות
הטטודנטים .המרכז מפעיל רשת תקשורת בין חבריו,

במחקר נמצא כי הטעיפים הבאים ,המת  11חטים להוראה,

משפיעים על יעילות

.1
.2
.3
.4
.5

בשטח זה .מרכז כזה מטפק  11עוץ בנושאי  11שום

כל אנשי ה  11שום בשדה בהתפתחויות חדשות ועתידיות
בנושאי הוראה ולמידה ,ומק  11ם קשרים ושיתוף פעולה עם

מרכזים של תחומי התוכן האחרים לשם קיום פעילויות
אינטר-דיטציפלינריות  .כל מרכז תחום תוכן כזה מפרטם
כתבי עת שפיטים על הוראה ולמידה בתחום  ,ותורם

.6

.1
.2
3

•

חדשים" )  g New Academic Staff ,SNASח (. Supporti

.6

בהירות בקריטריונים להערכת הישגי התלמידים
מתן הדרכה מתאימה לתלמידים לקראת ביצוע
נגישות המורה לתלמידים ונכונותו לט  11ע להם

טובה : l l

קיום קשרים טובים בין הטגל והטטודנטים
עידוד שיתוף פעולה בין טטודנטים לבין עצמם
 11שום למידה פעילה
מתן משוב מ  11די

הקצאת חלק ניכר מזמן ההוראה והלמידה למעורבות
של טטודנטים במשימה הלימודית

בבנק זה ,יכולים אנשי הטגל למצוא מאמרים ,טפרים,

כתבי עת ואתרים באינטרנט בנושאי הוראה ולמידה

בהירות בהטברת מטרות הנושא והציפיות מהתלמידים

עולים שבעה עקרונות של הוראה

אמצעי הוראה וחומרי הוראה לבנק נתונים המשותף לכל

הרלוונט  11ם לתחום התוכן שלהם וכן מידע על מקורות

התלהבות המורה מנושא ההוראה

מטקר של מחקרים בחינוך שנערכו במהלך חמישים שנים ,

.4
.5

תחומי התוכן  ,המכונה "מרכז תמיכה לחברי טגל אקדמי

כישורי ההוראה של המורה

משימות פרקטיות )כמו ,עבודת מעבדה(

ומק  11ם קשרים עם גופים מקצוע  11ם ,איגודים ואגודות

טכנולוגיות בלמידה והוראה בתחום התוכן שלו ,מעדכן את

הלמידה : 10

הפגנה של ציפיות גבוהות מצד המורה להצלחת
התלמידים בלמידה

.7

יחט של כבוד כלפי שונות ביכולותיהם ובדרכי הלמידה
של הטטודנטים

עב הגובה  4המסבוב האקדמי המכבבה במינהב

טקר שנערך בארצות

הברית 12

העלה שנים-עשר עקרונות

וזאת על מנת לטפק לטטודנטים החדשים תמיכה לימודית

המאפ"נים הוראה טובה .מקצתם תואמים ממצאים של

וחברתית בשנתם הראשונה באוניברטיטה  .מוצעות תכניות

המחקרים הקודמים שהובאו כאן:

מיוחדות עבור טטודנטים מארצות זרות ,שבמטגרתן הם

הפגנת ציפיות גבוהות מהתלמידים

לומדים על אורח הח"ם הבריטי ומקבלים תמיכה ברכישת

דגש על השנים הראשונות ללמידה

השפה האנגלית .

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

שילוב של תיאוריה והתנטות

ושמחויבותם ללמידה פחותה ; רבים מהם לומדים בשיטות

. 10

שיתוף פעולה בין טטודנטים ,עבודה בצוותים

למידה מתוחכמות פחות ,כמו זכירה שאינה כרוכה בהבנה

למידה פעילה

 . 3למידה פעילה :יש להשתמש בשיטות הוראה הדורשות

מתן הערכות ומשוב מ"די

מהטטודנטים פעילות קוגניטיבית ברמה גבוהה ,כגון

יחט כבוד לשונות ביכולות וטגנונות למידה

הוראה המבוטטת על פתרון בעיות  .בנוטף לטטודנטים

קוהרנטיות בלמידה

המכוונים ללמידה אקדמית ,המפעילים חשיבה ברמה

שילוב של התנטויות בלמידה

גבוהה כמעט ללא תלות בשיטת ההוראה ,יש כיום יותר

תרגול שוטף של כישורים שנלמדו

ויותר טטודנטים שאינם מכוונים ללמידה אקדמית

 . 11הקצאת זמן לפעילות של טטודנטים במשימה

. 12

מעמיקה .לפיכך ,יש כיום יותר טטודנטים שזקוקים

הלימודית

לתמיכה הוראתית משמעותית לשם ביצוע פעילויות למידה

נגישות לאנשי הטגל מחוז לכיתה

ברמה קוגניטיבית גבוהה ,ועל ההוראה לטפק להם תמיכה
כזו  .על המורה להיות ער ליכולות הטטודנטים בכיתתו

ולזכור שלשם השגת מטרות הלמידה ,העשייה של

להלן דיון בארבעת העקרונות הראשונים ברשימה.
 . 1ציפיות בגוהות  :רק לעתים נדירות מרצים "משדרים"
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הטטודנט חשובה מזו של

המורה . ..

ציפ"ה להצלחתם של רוב הטטודנטים בקורט ,ולעתים

 . 4הערכת הלמידה באמצעות משוב מיידי :ההערכה

קרובות יותר הם משדרים ציפ"ה לכישלון .חשוב לשנות

שמקבלים הטטודנטים על הישגיהם היא מניע מרכזי

נוהג זה ,ולהפגין אמון ביכולתם של רוב התלמידים

בחינוך הגבוה .היא משפיעה על דרכי הלימוד של

להצליח בלמידתם בקורט.

הסטודנטים ,על דרכי ההוראה ועל התקדמותם של

 . 2דגש על השנים הראשונית ללמידה  :המחקר מראה

התלמידים בעתיד .לפיכך יש חשיבות עליונה להקדשת זמן

שאם טטודנטים משלימים בהצלחה את שנת לימודיהם

ומומחיות ליישום שיטות הערכה נכונות ,הן מבחינת

הראשונה במוטד להשכלה גבוהה ,יש טיכוי רב שהם

ההליך והן מבחינת התוכן .הטטודנטים רוצים לדעת מה

ישלימו את לימודי התואר הראשון .נראה כי למגע הראשון

מצפים מהם; מניטיונם למדו ש"תכן פער גדול בין

עם האוניברטיטה יש חשיבות רבה עבור הטטודנטים  .שלב

ציפיותיהם ממבחן לבין הנדרש מהם במבחן עצמו .לפיכך,

זה מתרחש עוד כאשר הם אוטפים מידע על לימודים

דרישה חשובה שיש לדרוש מכל תכנית הערכה היא

גבוהים .הטטודנטים של השנים הראשונות לומדים בכיתות

בהירות בנוגע לדרישות משימת ההערכה ולאופן שיפוטה.

גדולות ולמידתם מוערכת רק בטוף הטמטטר או השנה .

יש לטפק לטטודנטים משוב על מבחניהם ועבודותיהם  .אם

קבוצות הלימוד הקטנות והאינטימיות יותר ושיטות

הם אינם מט"מים בהצלחה את הקורט ,הם רוצים לדעת

ההערכה המענ"נות יותר )פרויקטים ,עבודות מחקר(

מה יש לעשות כדי להצליח  .רבים מהם רוצים בהכרה

מופעלות רק בשנה-שנת"ם האחרונות ללימודים .
אני מציעה להפוך את הטדר

-

בהישגיהם על מנת שיוכלו להציג תיעוד על כך למעטיקים

ההוראה בשנה הראשונה

פוטנציאליים .

תתק"ם בקבוצות קטנות יותר ובהנח"ת המרצים הטובים

להלן שנים-עשר עקרונות ליצירת תכנית הערכה טובה,

ביותר ,ותלווה בצוות תמיכה ,בהערכות תכופות של
ההישגים הלימוד"ם ובמשוב מעצב  .באופן זה ייהנו

כפי שנוטחו על ידי "הקרן הבריטית ללמידה"

הטטודנטים החדשים מאווירה חברתית תומכת בשלב שבו

ח  datioח  g Fouח  iח (: Lear

הם פגיעים ביותר וזקוקים במיוחד לתמיכה זו .יש לטפק

.1
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קריטריונים ברורים .האם הקריטריונים להערכה ברורים

למועמדים לאוניברטיטה מידע מפורט ובהיר על הצפוי

ומובנים/מפורשים באותו אופן על ידי המרצה

להם בשנת הלימודים הראשונה  .באנגליה מתק"ם נוהל

והטטודנטים?

לפיו טטודנטים חדשים מגיעים לאוניברטיטה יומ"ם -

 . 2הערכה כחJול בלתי נפרד מתכנוו הקורט .האם ההערכה

שלושה לפני תחילת שנת הלימודים לשם הכנה ללימודים

היא חלק חשוב בהליך התכנון?

באוניברטיטה; במהלך הכנה זו מזהים את ציפיותיהם

 . 3זיהוי של הקריטריונים הלרוונטיים ויישומם בהלין

מהלימודים ומת"חטים אליהן ,מציגים בפניהם שיטות

ההערכה  .האם הקריטריונים מוצגים בבהירות והאם הם

הוראה שונות ,דנים בדרכי למידה ובכישורי הלמידה

מתאימים לתוצאות הלמידה או למטרות הקורט כפי

הנדרשים ,מטבירים להם את מבנה תכנית הלימודים ,את

שהוצגו?

האפשרויות השונות העומדות בפניהם ואת התקנות

 . 4שקיפות הקריטריונים  .האם הקריטריונים ,הליכי

הנוגעות למבחנים וציונים  .כדי לעזור לטטודנטים החדשים

ההערכה ,כלליה ונושאים אחרים הנוגעים בה ,ידועים

למצוא ידידים

-

מאחר ורובם רחוקים מעיר מוצאם

-

לטטודנטים? למשל ,בחומר כתוב המלווה את הקורט או

מק"מים עבורם אירועים חברת"ם .ק"מות תכניות לליווי

באתר האינטרנט של הקורט?

טטודנטים חדשים על ידי טטודנטים ותיקים מתנדבים ,

 . 5עקביות .האם המעריכים השונים פועלים על פי אותם

=
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יש שהערות של מורים על עבודות תלמידים אינן מועילות

קריטריונים בהערכה? האם טגל הערכה חדש מקבל
הדרכה ותמיכה בנושאי ההערכה?

ללמידה; מדובר בהערות כגון" :בטדר"" ,מעניין"" ,גרוע",

 .6תקוף .האם המבחן אכן בודק מה שהוא אמור לבדוק?

"חטר ערך"" ,מצוין"" ,לא בנוי באופן לוגי" .חשוב

לדוגמה ,האם אנו בודקים את התוצר או את התהליך

-

ויייי-ין

להדגים לטטודנטים מהי עבודה טובה וללמד אותם איך

ההוראה עצמה?

לבצעה.

הטטודנטים נקיות מהטיות בנושאי מגדר ,רקע תרבותי או

למיכוס ,אני טבורה שאם ברצוננו לקדם את איכות

=י
יייי-
וי"

=

 . 7חומר הטיות .כיצד נבטיח שהעבודות שמטילים על
חברתי?

.8

הערכת משימות מעשיות  .האם לכל הטטודנטים יש

ההוראה ולתמוך בלמידה טובה ,עלינו לטפק הן את
ההזדמנויות והן את האמצעים שיאפשרו זאת .בתחילת

גישה שווה למתקנים המיועדים לביצוע העבודות )כמו

המאמר הצגתי תכניות אחדות לתקצוב תמיכה בטגל

מחשבים ,אינטרנט מהיר(? עלינו להבטיח שאיננו נותנים

ההוראה .תכניות אלה תורמות לא רק לשיפור מעמד

יתרון לטטודנטים בעלי אמצעים ,שיכולים לממן את

הלמידה וההוראה ,אלא גם לשיפור איכות הלמידה של

התוצר.

הטטודנטים .ואולם ,אני טבורה שעל מנת לפתח אווירה

 . 9עוממ עבודה ריאלי .האם עומט העבודה המוטל על

שתתמוך ותתגמל טגל אקדמי עבור הצטיינות בהוראה ,על

הטטודנטים הוא ראוי? האם אנו יודעים מהו עומט העבודה

האוניברטיטאות לטפק גם מקורות תקצוב פנימיים לקידום

על כל קבוצה של טטודנטים? האם כל המבחנים חלים

ההוראה והלמידה .בנושאי קידום הלמידה וההוראה ,עלינו

באותה תקופה בזמן קצר?

להתבטט על המחקר הקיים ולצד זאת לשקוד על פיתוח

 .10תחוס רחב של שיטות הערכה .רצוי להשתמש במגוון

מחקר פנים-מ וטדי.

שיטות הערכה .לדוגמה ,מטלה של כתיבת מאמר בוחנת
מערכת כישורים שונה מאשר מבחן רב-ברירה או פרויקט

קבוצתי .עלינו להחליט אילו כישורים ,ידע וערכים אנו

רוצים שהטטודנטים שלנו ירכשו ,ויש לבחון אותם על
אלה .כל שיטת הערכה מתאימה לטוג אחר של תלמידים,
וכדי לאפשר הזדמנות שווה לכל התלמידים יש לגוון את
שיטות ההערכה.

 .11שילוב הליכיס של בקרת איכות .עלינו להבטיח שכל
שלבי ההערכה ,הליכיה והקריטריונים שלה עומדים במבחן
איכות .יש למנוע שונות גדולה בטוגי המשוב שטטודנטים
מקבלים בהערכה בקורטים שונים ,באורך המאמרים שהם
נדרשים לכתוב עבור אותו מטפר של יחידות לימוד,
ובמשך הזמן עד קבלת המשוב.

 .12מתו משוב תומרלמידה .האם הטטודנטים מקבלים
משוב כתוב או מילולי? איך זה עוזר ללמידתם? אם
טטודנטים אינם מקבלים משוב מעצב בתהליך של עבודות
גדולות ,איך הם יוכלו ללמוד? חשוב להבהיר שהערכה
נועדה לקדם את הלמידה ולמשוב היעיל יש תפקיד מרכזי
בכך·

אני מציעה למקד תשומת לב רבה במשוב .יש לראות בו
אמצעי חשוב לקידום הלמידה של הטטודנטים ,שהשונות
ביניהם גדלה והולכת.

להלן שבעה עקרונות של משוב מועיל :

.1
.2
.3

מקדם הערכה עצמית של הטטודנט )רפלקציה(
מעודד דיאלוג על למידה בין אנשי טגל ההוראה

עוזר להבהיר מהו ביצוע טוב )מטרות ,קריטריונים,
טטנדרטים(

.4

מטפק הזדמנויות לצמצם את הפער בין ביצוע עכשווי
ועתידי

.5
.6
.7

מטפק לטטודנטים מידע באיכות גבוהה על למידתם
מקדם מוטיבציה חיובית ללמידה
מטפק למורים מידע שעשוי לעזור להם בעיצוב
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