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מתוקשבתללמודה SWOTמודל

נקודותלהעריךמיועדמתוקשבתללמידה SWOTמודל
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אפשריות:חוזקהנקודות
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 .וענייןצורךלפיוהדרכההנחיהבדרכיחוטר-

 :כהזדמנויותהנתפסותנקודות
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ההוראה;
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 ;לטטודנטיםגבוההנגישות-

 ;נרחבתבתפוצהמטריםהעברת-

אתהמחזקיםובתרשימיםאנימציהבקטעיבטרטונים,שימוש-
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שאלוןשללתוצאותתגובותיהםאתבדקוהמרציםעםהראיונות

 .זהמחקרבמסגרתהסטודנטים

היישום

מהקורסיםאחדבכלוהסטודנטיםהמרציםדיווחיבסיסעל
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 .ולהדגמהלהסבר
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אלו.לקורסים

הסטודנטיםשלהרצוושביעותהערכת
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