
 מטלת הערכת עמיתים

 הלה גולן שמוחה

 המגמה לקרימינולוגיה

 הפקולטה לחברה ותרבות

 

 .  גלסמןרונית : מנחה ומלווה בסבלנות רבה

 .  מונסוגועינת יצחק : סרקה וקודדה



 ?עמיתים הערכת מטלת מהי

 moodleמטלה המתבצעת ב •

 כוללת  

 כתיבת עבודה  •

 מתן משוב וציון לחברי הקבוצה •

 הקבוצהקבלת משוב וציון מחברי •

הציון מורכב משקלול של הערכות הסטודנטים על •
 .  ומציון על הערכת עמיתים, העבודה

 



 מטרות

 .  שיפור כתיבה אקדמית•

 בקבלת ביקורת  התנסות •

 .  משוב כחלק מתהליך למידהמתן •

 בקבוצהותלות הדדית כחלק מתהליך למידה אחריות •

 "אחר"לחשוב על ה•

ההנחיה בכתיבת העבודה הייתה איך להעביר לאדם •
 . אחר תוכן של מחקר שלא קרא

 



 משתתפים

 ' קבוצות בסמסטר א 5

 'קבוצות בסמסטר ב 6

 'עד ג' שנים א, סטודנטים 30-60בכל קבוצה  

 התבגרות בעידן האינטרנט, אלימות במשפחה: קורסים

 

 .מהציון הסופי בקורס 30%

 .  מבחן אמריקאי 70%





 שלבי המטלה במהלך הקורס

 הצגת המטלה והרציונל•

 " טיפול בהתנגדויות"•

 לעבודהלמתן ציון קביעת קריטריונים •

 כתיבת העבודה  •

 הגשה  •

 .  במהלך חודש -מתן ציונים ומשוב  –הערכת עמיתים •

 המטלה  ומשוב על סיכום •

 



 לדוגמההעלאת עבודה •

 

 .Socrativeהעברת שאלה ב •

 "עבודהקריטריון אחד על פיו יש להעריך ציין "

 

 

 



בסמסטר הנוכחי נבצע מטלת הערכת עמיתים. במטלה זו תצטרכו לתת ציון על שלוש עבודות של חבריכם 

לקבוצה. שלחו קריטריון אחד או יותר שעל פיהם יש להעריך את איכות העבודה ואת הציון שלה. 

1. העברת הנושא בצורה מעניינת ומושכת את העין.

2.ניסוח נכון 

3. הצגת האירוע

צורת הגשה,שפה. מקורות

עבודה מענינת-יש חזרה על נושאים וניסוח טעון שיפור

כללי כתיבה אקדמית ונוסח ברור יותר לקורא

כתיבת הנושאים בסדר נכון כגון מבוא : מטרת המחקר,אוכלוסיית  המחקר מה אנחנו יודעים בנושא עד כה 

ומה מחדש לנו המחקר וסיכום. בנוסף כתיבה פשוטה יותר על מנת שכל מי שקורא את המחקר מבין על מה 

מדובר

הייתי מצפה ממי שמגיש עבודה אקדמאית לבדוק הלוך וחזור האם ישנן טעויות כתיב, סימני פיסוק,  וטעויות 

איות.

הסיכום אמור לתת לאדם שלא קרא את המאמר המלא הבנה טובה במטרות וממצאי המאמר המחקרי, ועם 

זאת לא להאריך יתר על המילה.

כתיבה אקדמאית- גופן, שוליים, רווח של 2

 כאשר מצטטים חלק ממאמר/ ספר, לכתוב את שם הכותב ותאריך ולהתאים את הציטוט לכתב היעד. 

הכתיבה/תשובה צריכה להיות ממוקדת, מובנת וברורה, להעביר את המסר. 

מקורות 

מבנה העבודה 

חוסר בפרטים

מבנה העבודה, אורך העבודה, רשימת מקורות ותוכן העבודה )אם נרשם בצורה עניינית(

הציון שנתתי לעבודה הוא 75.

פרושה של הגישה הפנומנולוגיה הוזכר אך אם כבר זו הוזכרה היה צורך בפרושן של הגישות הפמיניסטית 

והאינטראקציונית- פרשנית כפי שהוזכר בעבודה כי עליהם מתבסס המחקר.

לעומת זאת כן הוזכרו חוויות ותחושות הצמיחה והכשלון .

המחקר מצטייר כמסקרן, העבודה מעניינת ותמציתית אך אינו משאיר רושם של עבודה מושלמת.

כמו כן  הגברים שהשתתפו במחקר הם אבות לילדים צעירים מידי, מה שאינו משקף פרמטר של הורה "ותיק" 

ומנוסה מספיק בתפקיד האבא ולדעתי נדרש מידע מחקרי על גישת בנות הזוג ו/או חוות דעתן .



 



 קביעת קריטריונים למתן ציון 

 

 הסטודנטים   המרצה

 מוסכמות כתיבה  
 צורת הגשה והשקעה

 תוכן                           
 
 

20% 
10% 
70% 



 משוב סטודנטים  
 . מעניינת ומשפרת ציון, המטלה מאתגרת•

 

 צורך באנונימיות מלאה •

 .  יקרא את העבודה" מוסמך"שהמרצה או אדם •

 

 סמכות וידע להעריך עבודות של אחרים•

 "  לא רצינית"חשש מחיסולי חשבונות והתייחסות •

 



 קשיים ומסקנות
הצורך לחזור פעמים רבות על הרציונל ועל •

 ההליך

 .  להתמודד עם מגוון התנגדויות•

 

 

 .  המטלה משפרת את איכות הכתיבה•

 מגוונת את הקורס•

 .. מעשירה את הידע של הסטודנטים במאמרים שלא היו קוראים•

 .  ביטחון עצמי –מתן וקבלה של משוב וביקורת •

 


