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 אני לומד במוסד הבא: .א

 מכללת גורדון .1

 מכללת הדסה .2

 מכללת סכנין .3

 מכללת כנרת .4

 
 הכלי עליו אני מדווח: .ב

 
1.  Open Badges  תג פתוח 

2. Critical friend approach  ישת החבר הביקורתיג 

 הערכת עמיתים .3

 יומן רפקלטיבי .4

 soft skills assessmentהערכת מיומנויות רכות  .5

 מפה מושגית .6

 
חלקה אני לומד במ .ג

_______________________________________________________ 
 

שם הקורס בו השתמשנו בכלי  .ד
 _______ההערכה__________________________________________

 
 )הקף בעיגול( שנת הלימודים שלי כעת בתואר .ה

 
 אחר ד ג ב א
 

 אני סטודנט לתואר  .ו
 ד. אחר  ג. שלישי ב. שני ראשון .א
 

מסכים 
 מאוד

לא מסכים  לא מסכים מסכים
 בכלל

אנא סמן את מידה הסכמתך/אי הסכמתך עם ההיגדים 
 ד לגבי כל היגדאחד בלב ספרההבאים, יש לסמן 

 
כלי הערכה זה קידם )הגביר( את מעורבותי בתהליך  1 2 3 4

 .הלמידה
1 

לשתף להשתתף בעצמי או כלי הערכה זה שיפר את כישוריי  1 2 3 4
  פעולה עם תלמידים אחרים בתהליך ההערכה

2 

כלי הערכה זה שיפר את כישוריי להעריך את עבודתי או  1 2 3 4
   חריםעבודה של סטודנטים א

3 

כלי הערכה זה אפשר לי לזהות את נקודות החוזק והחולשה  1 2 3 4
 שלי בתהליך הלמידה

4 

באמצעות כלי הערכה זה יכולתי להבין מה מצופה ממני כדי  1 2 3 4
 להגיע להישגים הטובים ביותר

5 

כלי הערכה זה כלל משוב מפורט ומדויק שעזר לי לשפר את  1 2 3 4
 הביצועים שלי

6 

השימוש בכלי הערכה זה הגביר את המוטיבציה שלי  1 2 3 4
 להשתתף במשימות הקורס

7 

 8 כלי הערכה זה הגביר את המוטיבציה שלי להיות לומד פעיל 1 2 3 4

בעקבות השימוש בכלי הערכה זה, אני חושב שהתלמידים  1 2 3 4
 צריכים להיות מעורבים יותר בתהליך ההערכה

 

9 

 )לשון זכר כלשון נקבה(     יקר/ה סטודנט/סטודנטית 

ולא ניתן לדעת מי ענה על השאלות, התשובות תשמרנה בסודיות  אנונימיבלבד. השאלון הוא שאלון  משובזה הינה איסוף נתונים לצורך  מטרת שאלון

 . תשובות נכונות או לא נכונות, עליכם לבחור בתשובה המתאימה ביותר לדעתכם איןמדעית כמקובל במחקרים חברתיים.  שימו לב: בשאלון זה 
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תשאלות נוספו  

 ?, לפי תחושתךךכיצד השימוש בכלי הערכה זה תרם למיומנויות הלמידה של . 10

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
נקודות החוזק של הכלי?(לדעתך . מה אהבת יותר מכל בכלי זה? )מהן 11  

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 . למה פחות התחברת בכלי? )מהן לדעתך נקודות החולשה של הכלי?(12
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 כיצד ניתן לשפר את הכלי?. 13

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. הערות נוספות שקשורות לשימוש בכלי?14  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

מן שהקדשת למילויו!!זהשאלון, תודה רבה על ה ףהגעת לסו  


