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שבחים,  ,משוב נותניםו ם של אלהאת עבודת בוחנים אלההתלמידים  .המקבלים את המשוב לולאמשוב, כמו גם התן נולתלמיד  אות של כבודא וה חבר ללימודיםל איכותימשוב 
 .ההתנסותשנה במהלך חוזר ונבאופן תוצאות הפרויקט, או הרוחבי מן החברים ללימודים בשוב ניתן להשתמש במ וביקורת.

 פעמייםתדירות מומלצת: לפחות 
 

 ...ללצפות  אתם יכולים
 

  כםהערכה שלהפישוט משימות 
  פתהדרכה נוסבצרכים זיהוי 

 

 
 

 ללמוד ... עשוייםם כתלמידי

 הקהללהעריך את משוב לקבל ביקורת מאחרים ו 
 לתת ביקורת בונה 
  לזהות הזדמנויות ו את העבודה שלהם בחוןיקורת כדי לבבלהשתמש ביעילות

 לשיפור
  נהלותהתתוך כדי העבודה הלחשוב על 

 
 

 רעיונות לשימוש בטכנולוגיה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 משוב דיוני

שימוש בכל כלי פרסום המאפשר תוך תוצאות או עדכונים תף תלמידים יכולים לשה
אתרי , (TeamUpטימאפ ) בלוגים, טוויטר, פייסבוק,כלים מקוונים כמו  הוספת הערות.

  חות מבוססי טקסט והערות."דו לצורךלשמש  יםיכול גוגל" מסמכי"או  "וויקי"
 

 םוכיצגות לסכדי ליצור מ" Picasaאל " או" Flickr"אל  ניתן להעלות תמונות
התלמידים מן  אם תבקשו, במיוחד מתגמל לתלמידים ותיכול להי הדבר העבודה.

  תלמידי כיתות אחרות.של ו חבריהם ללימודיםלהגיב על עבודות של  כםשל
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  הכנה .1
 

 יםיכולהפעילויות וערוצים  על והחליט
רוחבי מחברים  משובלשם לשמש 

 .ללימודים
 

 חברידוגמאות של משוב  חברואו  פואס
  בונה ולא בונה.

 

 

 
 הקדמה .2
 

רוחבי את המשמעות של משוב  והסביר
להעיר , כולל הצורך מחברים ללימודים
 והציג .ותבונ םלוא ,הערות ביקורתיות

בונה  חברישל משוב  ריכזתםדוגמאות ש
  ולא בונה.

 
את  לבחוןכל התלמידים מ בקשו

לציין את מה ו, אחריםההפרויקטים של 
, או חלש, מעולה, ןמעניימוצאים כשהם 

  חרת במהלך הפיילוט.בדרך אראוי לציון 
 

 :פשריותפעילויות מתקדמות א
 

התלמידים לשמור צילומי  תוכלו לבקש מן
מסך של תגובות שלהם או קישורים לדפים 

  לגביהם נתנו הערות.ש

 

 

 
 פעילות .3

מצגות או  בחוןהתלמידים לבקשו מן 
להגיב ויקטים של תלמידים אחרים, פרו

התלמידים מכינים משוב בונה,  יהם.אודות
תוך כל הכיתה לאו  למקבליו ואות יםגמציו

 שיטה מתאימה.שימוש ב
 

בהשפעתן התלמידים גם להכיר  מן בקשו
אחרים על תוצאות שנתנו הערות של 

 לשאוב מהן, ווהפרויקט שלהם ותיעוד
 רעיונות להמשך פיתוח.

 
 שמירה על מתינותבנות על ידי אי ה ומנע

 הפעילות.

 

  

 
 הערכה .4
 

הרוחבי מן החברים משוב ניתן להשתמש ב
הערכת הביצועים של אלה ב ללימודים

אלה שקיבלו משוב,  שנתנו משוב ושל
של  בנכונות ובהנעהלמשל על ידי דיון 
את המשוב בחשבון התלמידים לקחת 

 אחרים, או את יכולתם לגבש משוב בונה.מ
 

 

 
 
 
 
 


