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  מטלת הערכת עמיתים :שם הפעילות

 , והתבגרות בעידן האינטרנט. אלימות במשפחה :שבמסגרתו היא בוצעה שם הקורס
 א', ב'. :  סמסטר

 מהציון הסופי(. 03%) במהלך הסמסטר –מטלת סיום. ההדרכה והבדיקה : משך הפעילות

 moodle/ ב באמצעות מכשירים ניידים/  פנים-אל-פניםבשיעור  המתוקשבת הפעילותסוג 

 תיאור הפעילות המתוקשבת

מטרות המטלה: שיפור כתיבה אקדמית. קריאה ביקורתית של מחקר והבחנה בין מחקר איכותני וכמותי. 

 התנסות בביקורת ומתן משוב כחלק מתהליך למידה. 

הסטודנטים התבקשו . על ידי המרצה שנקבעוולנתח אותו על פי קריטריונים המטלה הייתה לסכם מחקר, 

הועברה לקבוע על פי אילו קריטריונים יש להעריך ולתת ציון לעבודה. , ובעזרתה ,לקרוא עבודה לדוגמה

 התגובותהמרצה סיכמה את אחד להערכת עבודה. שבה התבקשו לציין קריטריון , Socrative-שאלה ב

בדיון נקבעו המשקלות לכל קריטריון ורת הגשה והשקעה. לשלושה קריטריונים: מוסכמות כתיבה, תוכן, צ

כמו  לפני ההגשה הסופית.סטודנטים יכלו להגיש טיוטה למרצה על מנת לקבל משוב ראשוני בשיעור. ה

לערער על הציון יוכלו , העבודהלדעתם את איכות שקף ילא  ,בלוקיאם שהציון ששכן, הובטח לסטודנטים 

מצעות רכיב הערכת העמיתים הסטודנטים הגישו את המטלה בא והמרצה תבדוק את העבודה שוב.

סטודנטים בקורס בהתאם לקריטריונים  0הם התבקשו להעריך עבודות של במודל. לאחר ההגשה, 

שלוש התגובות השכיחות היו כי המטלה  .בסיום המטלה הועבר שאלון משוב על המטלהשנקבעו. 

ובצורך שאדם  נטים ציינו את הצורך באנונימיות מלאהסטודבנוסף, המאתגרת, מעניינת ומשפרת ציון. 

בסמסטר ב', לאור משובים, המרצה ועוזרת הוראה בדקו את העבודות אולם . נוסף יקרא את העבודה

צורך לחזור פעמים רבות על ה יההקושי העיקרי מבחינת המרצה ההציון לא היה חלק מהציון הסופי. 

כמסקנה: המטלה משפרת את איכות  .התנגדויותמגוון ם עהמורכב, ולהתמודד  על ההליךוהרציונל 

להם לקבל ולתת משוב בהליך אנונימי. הקושי העיקרי של  תהביטחון העצמי ומאפשרהכתיבה ואת 

 יכולת להעריך את חבריהם לקבוצת הלמידה. וסטודנטים במתן הערכות לחבריהם הוא תחושת סמכות 
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