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אי אפשר להניח 
: סתם כך למשוב

 וםשלא תהיה לו 
השפעה אם 

א ללתלמיד 
זדמנות ה תינתן 

 .מושימיידית לי

  הימנע לאיך 
  ממשוב לא אפקטיבי

 1רטרּוקהָ ּב. סוזן מ

  . שקולותמשוב אינו מסתכם בניסוח הערות 
 ותפיקו את המרב מן המשוב נפוצים כשליםמכך תימנעו 

  

רק חלק מן  ואבל זה. ממוקדות בלמידה, רה או בכתיבה של הערות מועילותבאמי, מן הסתם, משוב כרוך
 ? ורה אחריוומה ק? מה קורה לפניו. העניין

 ילדעת מהתלמידים צריכים , לפני שמורה נותן משוב. קשרחלק מהֶ  הואמשוב מועיל המתמקד בלמידה 
שאתם , למשל, דמיינו. יתכלית שיוכלו להשתמש במשוב שקיבלו באופןעל מנת , שלהם מטרת הלמידה

איך  ללמודסה תלמיד אינו מנהאם . כלשהומנסים ללמד תלמידים לזהות את הרעיון המרכזי בטקסט 
ספר לנו עוד על תקנון ", כמו(נקודה מסוימת  דגיששימשוב , טקסט שעליו הוא עובדבלעשות זאת 
במקום  – לרצות אתכםכדי  אמור לעשות רק שהואכמו משהו להיתפש בעיניו עלול ") הקונפדרציה

  ). ל הטקסטתקנון הקונפדרציה לרעיון המרכזי ש חשיבותו של, למשלכמו (ללמוד  שנחוץ לוכמשהו 

, להפנים אותותלמידים זקוקים להזדמנות , ואחרי קבלת. מרכיב מהותיעוד יש למשוב האפקטיבי אבל 
 .להבינו ולהשתמש בו

 

 ... מטרה תחילה
מטרות . תלמידים צריכים לדעת מה הם מנסים ללמוד, המשובמתן לפני 

או יורים צ, מיליםשיכולים להינתן כ –למידה הן תיאורים ידידותיים לתלמיד 
ם כשל מה שאתם מתכוונים שתלמידי –שילוב של כל אלה כאו  ,פעולות

משהו  –המטרות קשורות לביצוע או להבנה . ילמדו או ישיגו בשיעור
יטריונים נלווים של כמו גם לקר –שהתלמיד עושה בפועל בחתירה למטרה 

משמשים את התלמידים לאומדן התקדמותם אל עבר ה, עבודה טובה
משמשים מורים לתכנון ההוראה ה, רות למידה אינן יעדי הוראהמט. המטרה

 . שיעור אחד או יותר להקיףיכולים ר שאו
, צורות בעלות תכונות מוגדרות ידעו לזהות ולשרטטתלמידים ש"רוצה מורה ש, לדוגמה ,תארו לעצמכם

קאי בתחום חלק מסטנדרט הליבה האמרי" (שוות פאותכמו מספר נתון של זוויות או מספר נתון של 

                                                 

1 Susan M. Brookhart, "Preventing Feedback Fizzle," Educational Leadership 70(1), September 
2012, pp. 25-29. .יניב פרקש: תרגום  
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- מטרתהשיג את לות לא יהיה אפקטיבי אם התלמידים לא מנסים לפחשוב מ
 .או שלא אכפת להם ממנהאם הם אינם יודעים מהי , שלהם למידה

, יהיו שיעורים שיעסקו בזיהוי זוויות. במשך יחידה שלמההיעד הזה תלמידים יעבדו לקראת ). המתמטיקה
  . וכן הלאה; שיעורים על פתרון בעיות; חפיפהשיעסקו בשיעורים ; צורות שונות שלפאות ושאר תכונות 

המורה לנסח את מטרת  הכך עשוי. יש אותן תכונות בדיוק שלמצולעים חופפיםתלמידים לומדים , יום אחד
שימו לב שמטרת " (בדיוק באותו גודל וצורה כמו הדוגמה מצולע שיהיהאני יכול לצייר : "הלמידה

המורה מראה לתלמידים את מטרת ). ולא של המורה –הלמידה מנוסחת מנקודת מבטו של התלמיד 
יא מפעילה את התלמידים ה אחר כך. הלמידה שלהם באמצעות דוגמאות נכונות ושגויות של חפיפה

משוכללים - תלמידים נדרשים לשחזר במדויק שני מצולעים לא, מילימטריבעזרת נייר . בביצועי הבנה
ליצור צריך כל תלמיד  אחר כך. שאלה אם הצורות ששרטטו זהות לדוגמאותל לכיתהולקבל משוב מחבר 

נדרשים , יגישושהסופית  בעבודה. ואות חזרולתת לחברו לש, מילימטרימשוכלל מקורי על נייר - מצולע לא
 . שסופקו להםצורותיהם זהות בדיוק לדוגמאות גם להסביר מדוע תלמידים ה

, ")אני יכול"באמצעות המשפט שנפתח ב(לתלמידים מהי מטרת הלמידה  האמרשימו לב שהמורה 
לתלמידים תנה נ אחר כך). באמצעות דוגמאות נכונות ושגויות(לתלמידים מהי מטרת הלמידה  התהראו

התרגיל על , ביצוע ההבנה( לעברה מהי מטרת הלמידה וכיצד הם מתקדמים להראות לעצמםהזדמנות 
 ")?האם שתי הצורות זהות בדיוק("הקריטריון היה מובנה , במקרה זה). המילימטרינייר ה

א ציות הוא פעולה תגובתית ול. מדובר בציות, אם התלמידים מבצעים משימה רק משום שביקשתם מהם
לא ילמדו הרבה אם לא יבינו הם אבל , לעשות את מה שאתם מבקשים, כמובן, תלמידים צריכים. יוזמת

הבנתם מהי  באיזו מידהאתם יכולים להראות ": אם תאמרו לתלמידים. מדוע ביקשתם את מה שביקשתם
 – "מההנה דוג. אליה המתייחסותכמה שאלות  ופתרוןשרשרת מזון אחת  שרטוטבאמצעות שרשרת מזון 

 . ראיות ללמידתם ויפיקואלא גם ילמדו על שרשרות מזון , תלמידים לא רק יצייתו
 יאו אם לא ידעו מה –מטרת למידה להשיג את תלמידים לא ינסו האם יעשה את עבודתו המשוב לא 

מידע הוא תשובה לשאלה שהתלמידים אינם , במקרה זה. ממנה אכפתלהם או אם לא יהיה , המטרה
  .ב בלא מטרת למידה אינו אלא מישהו שאומר לכם מה לעשותמשו. שואלים

 
 מתפספסכאשר המשוב 

תלמידים , וכאשר הקריטריונים אינם ברורים, בדיוק תואמיםכאשר מטרת הלמידה וביצועי ההבנה אינם 
כמו  – עבודתם לצורכי שיפורחשוב כמידע לראותו במקום , את המשוב כהערכה או כציון עלולים לחוות

 . דוגמה הבאהב
רצה שילמדו הוא . אלגברה שלו כיצד לפתור משוואות בנעלם אחד- חטיבה לימד את תלמידי הקדםבמורה 

. שלה המשוואה ויוליך לפתרון יעיל שלשהשימוש בפעולות הופכיות יבודד משתנה בצד אחד את הרעיון 
ההנחיות . בעצמם גיליםתרהכיתה פתרה יחד כמה דוגמאות ואז ביקש המורה מן התלמידים לפתור כמה 

פרט למה , לא הוזכרו שם פעולות הופכיות". הראה את כל מהלכי הפתרון. פתור"היו  התרגיליםלסדרת 
ניתנו לפתרון בלא שימוש  התרגיליםמן  רבים, כדי שהחישובים יהיו קלים". םמהלכי"שהשתמע מן המונח 

  . בנייר ועיפרון

המורה סימן . m=7ישבה זאת במהירות בראשה וכתבה אחת התלמידות ח. m+8=15אחד התרגילים היה 
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  !" זה כן נכוןאבל "תגובתה הראשונה של התלמידה למשוב היתה . באיקס הפתרון את

הוא רצה ; המורה חיפש ראיות לשימוש בפעולות הופכיות. חיפשו דברים שוניםפשוט הם , למעשה
והוא רצה שהתלמידה  – התרגילן לפתרו מביאהמשני צדי המשוואה  8שהתלמידה תבין כיצד החסרת 

המשוב של המורה לא היה . וגם השיגה אותו, התלמידה חיפשה פתרון יעיל לבעיה. ראה את המהלך הזהתַ 
 . הוא היה שיפוטי; תיאורי

 עד הזה בתור מטרת למידה שהתלמידה צריכהאת היהגדיר הוא לא אך . יעדו של המורה לא היה שגוי
  .להמשיך ללמודהתלמידה התרגזה במקום . אפקטיבי- לאשוב והתוצאה היתה מ, הלכוון אלי

  

   קולע למטרהכאשר המשוב 

לתלמידים ולמורה  ברוריםהקריטריונים כאשר ו, בדיוק תואמיםכאשר מטרת הלמידה וביצועי ההבנה 
 . כמו בדוגמה הבאה, מורים יכולים לתת משוב שתלמידים מבינים ומיישמים מיד, כאחד

אני יכול לזהות : "אחד השיעורים היתה זולמטרת הלמידה שהגדירה . גן חובהת כיתאריקה סמית מלמדת 
לצורך השיעור תיארה המורה והמחישה את הקריטריונים עבור ". קצר באמצע מילה ăאם ישנו צליל 

אם הפה שלנו פתוח רחב והלשון שטוחה  ăצליל יש באמצע המילה  אםנדע ", ואמרה, התלמידים
בעזרת (המילה בידיה " מתיחת"היא המחישה את האסטרטגיה של ". ליל האמצעיכשאנחנו אומרים את הצ

  . בירור את הצליל האמצעיבכדי להדגיש ") שטוח", fl – a – tהמילה 

הם התחילו בהגיית . באמצען ăתלמידים נדרשו למתוח מילים ואז להחליט אם יש צליל ה ,לביצוע ההבנה
עשו זאת  אחר כך. ăכדי לזהות אם הצליל המרכזי הוא ) לא/ כן (בראשיהם  נווסימ, כמה מילים בקבוצה

התוצר הסופי היה מטלה כתובה . פה- כשאריקה נותנת משוב בעל, בעצמו התלמידים כמה פעמים כל אחד
 .באמצע ăתלמידים נדרשו לציין אם יש צליל לגביהן השכללה חמש מילים מצוירות ש

המשוב של אריקה . באמצעיתה ăאמרה שאין צליל היא ; flagטעתה במילה , מריסה, אחת התלמידות
שלא זיהתה  שלא טעתה כיווןוהראתה בכך , flagמריסה השיבה ". אמרי לי מה שם הציור", נפתח בשאלה

מריסה הבינה , כשעשתה זאת. flagביקשה אריקה ממריסה למתוח את המילה  אחר כך. נכונה את הציור
, מריסה המחישה פה פתוח ולשון שטוחה" ?את יודעת איך"כשאריקה שאלה . ăבאמצעיתה צליל יש ש

לרדת לעומק שימוש בסדרת שאלות שנועדו . הוהראתה שהיא משתמשת בקריטריונים המתאימים בעצמ
הוא דרך אפקטיבית להרחיב את למידת  – 2"עזרים מדורגים"מה שקלארק מכנה  –הבנתו של הילד 

  . התלמידים

  

 שימושה בא ואחר כך... 
תלמידים אינם מקבלים הזדמנות הוא לא יכול לפעול את פעולתו אם ; כלום-תיים בלאאסור שהמשוב יס
הזדמנויות לשימוש בו יצירת מורים מצטיינים יותר במתן משוב מיידי מאשר ב, מניסיוני. מיידית ליישמו
 . בידי התלמידים

של קרון יעהת מורים אלה כבר מכירים א. כתיבהכי זה הוא מורים שמשתמשים בתהליחריג אחד לכלל 
 טיוטות ראשונותעל  שקיבלו ם מיישמים דרך קבע את המשובהתלמידי". הזדמנות היישום המיידית"

 .סופיות הם לקראת גרסאותבתיקוני
 ובין שהםבין שתלמידים כותבים דוחות . ולא רק בשיעורי כתיבה, גישה זו פועלת במגוון רחב של מצבים

                                                 

2  Clarke, S. (2003). Enriching feedback in the primary classroom. London: Hodder Murray 
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להם משוב על טיוטות ותוצרים חלקיים כדי שיוכלו לשלב את המורה צריך לתת , עובדים על פרויקטים
 . ואז לחשוב על האופן שבו השינויים שיפרו את העבודה, לתקנם, המשוב הישר אל תוך התוצרים הסופיים

  

 מתפספסכאשר המשוב 
, הזדמנות להמחשת אותו הידע או הכישורים אחריהם איןכאשר תלמידים מקבלים משוב על ביצועים ש

אין זו אשמת . הוא בזבוז של אנרגיה" שיידעו טוב יותר לפעם הבאה"משוב שמטרתו . ייכשלהמשוב 
אין זה אלא מאפיין של הדרך שבה . ואין זאת אומרת שלא התייחסו ברצינות למשוב שלכם, התלמידים
  3.מדיםאנשים לו

צד לסכם טקסט אמנויות השפה בחטיבת ביניים רצתה שתלמידיה ילמדו כילמורה לקריאה ו, כך לדוגמה
, "עיוניסיכום טקסט "שמטרת הלמידה שלהם היא היא אמרה לתלמידיה ). יעד ההוראה שלהזה היה ( עיוני

סיכום עמודים ", למשל(מדעי החברה שלהם לחמישה חלקים  בחוברתונתנה להם דף עבודה שחילק פרק 
. סיכומיםלכתיבת ה, כותרת תחת כלעם שורות ריקות , )וכן הלאה, "325–337סיכום עמודים ", "321–324

היא אמרה להם . הפרטים ומחסיר אתהרעיונות הגדולים בטקסט  מציין אתשסיכום לתלמידים היא הזכירה 
רעיונות (תוך שימוש בקריטריונים , דעו שהצליחו אם יוכלו לכתוב סיכומים משלהם לחלקי פרקיםשיֵ 

 . 100- מ 75 לפחות ואם יקבלו, )בלא פרטים, גדולים
המורה מעולם לא סיפקה מטרת למידה ברורה ומשותפת או , ראשית: כפול פספוסדוגמה זו היא 
ספר לימוד כיוון שסיכום מידע ִמ . ציון בסוף פרק הלמידהכהמשוב הגיע , ומעבר לכך. קריטריונים כאלה

 המורה חשבה שהתלמידים ישתמשו במשוב שקיבלו לצורך קריאה בספר לימוד, הוא מיומנות בסיסית
 .בעתיד כלשהו
זו מיומנות מפתח ; ליום אחדאינו מטרת למידה " עיוניסיכום טקסט . "או את מטרת הלמידהרְ , תחילה

לתלמידים לא ניתנו דוגמאות או מודלים , יתר על כן. ספרי-ביתת לאורך שנים רבות של חינוך שמתגבש
מוטב היה . הנלמד טקסטעים בשמופיאת הרעיונות הגדולים אמור לכלול שסיכום רק נאמר להם ו, כלשהם

אני יכול לסכם מידע על מערכות : "מנקודת מבטו של התלמיד, באופן הבאמטרת הלמידה לנסח את 
את כל בפסקה יחידה  לכלול כשאצליח זאתלעשות  מסוגלואדע שאני , אקולוגיות מספר הלימוד שלי

 ".הרעיונות החשובים מחלק אחד בספר הלימוד
קרי את מה שהתלמידים נדרשו לעשות הלכה למעשה כדי להתקדם אל עבר , הבנהראו את ביצועי ה, שנית

מתוך הנחה , טווחי עמודיםחמישה רשימה של ל ובסך הכהיתה זו . המטרה שלהם ולהראות שלמדו אותה
 . הם מסוגלים לתפוש את הרעיונות המרכזיים, שכאשר תלמידים קוראים טקסט

הפרטים הוא תיאור של סיכומים  והחסרתרעיונות גדולים שימוש ב. ראו את הקריטריונים, שלישית
קריטריון הערכה שאינו מביא תועלת  הוא" 75ציון "אבל , איכותיים מן הסוג שהמורה ראתה בעיני רוחה

 .שהם כותבים את סיכומיהם בזמןכלשהי לתלמידים 
המורה , בפועל. אתזה מה ששובר את לבי בדוגמה הז. של המשוב ,החותם, ראו את טיבו המסכם, לבסוף
, כך למשל. הצעות לשלבים הבאים שּכלל, ותיאורי מעמיקדפי העבודה של תלמידיה משוב בכתבה 

, אני רואה שניסית לשמור על סיכום קצר", היא כתבה, 4מתוך  3בסדרה אחת של סיכומים שקיבלה ציון 
היית , ואז כמעט נהרסו אם היית מספר לנו איך נוצרו האברגליידס. היתה אחת ממטרות השיעור אתוז

שמדובר אפשר היה לחשוב , מבלי להכיר את שאר הסיפור, המשוב הזה בלבד מראיית". 4- מ 4מקבל 
 . משוב אפקטיביב

                                                 

3  Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (2011). Handbook of self-regulation of learning and 
performance. New York: Routledge. 
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אילו . רלוונטי- בלתי נותרוהמשוב  את עבודתם התלמידים גמרו, המטלה הסתיימה. אבל לא היה שלב נוסף
התלמיד יכול היה , האחרונההסיכומים  גשת סדרתלפני ה, תו משוב כשלב בינייםנתנה המורה את או

המורה היתה  ,לחלופין. שמסר אותה לצורך קבלת הציון לפנילהשתמש במשוב כדי לתקן את העבודה 
, לכתוב סיכום של אחד מחמשת החלקים שמנתה יכולה לנצל את הזמן טוב יותר ולבקש מתלמידיה

יכולים להשתמש במשוב לתיקון הסיכום היו התלמידים  ,במקרה זה. אותו לצורך משוברק ולהגיש 
 .לכתוב את ארבעת הסיכומים הנוספים, ולאור הידע שצברו, שהגישו

  

 קולע למטרההמשוב אשר כ
כאשר , כאשר מטרת הלמידה וביצועי ההבנה מתואמים מורים בונים את המשוב באופן אפקטיבי

וכאשר , כים למשוב מיידי על ביצועיהםזווהקריטריונים לביצועים הנדרשים מבינים היטב את תלמידים ה
 . הנה דוגמה. הזדמנות לבצע את המיומנות או הפעילות שוב הם מקבלים

תנועת ֶקלע שתנים משפיעים על מגוון משלה ילמדו איך ' מורה לפיזיקה רצתה שתלמידי כיתה ט
)projectile motion( למידים היתה מטרת הלמידה שלה עבור הת. זה היה היעד שלה .במסלול בליסטי
לביצוע ההבנה ביקשה מתלמידים לחזות את . של עצמים במסלול בליסטי תנועתםיוכלו לחזות את ש

עם ובלי , מסתו וקוטרו, מהירותו ההתחלתית, זווית השיגור של העצם( גורמיםשל ארבעה  םהשפעת
 ומשך המעוףלול גובה המס, אורך המסלול(על שלושת המאפיינים של המסלול הבליסטי , )התנגדות אוויר

לגבי  ות מנומקותהתלמידים עבדו בקבוצות וכתבו תחזי). בהתאמה, וזמן רום, כלומר טווח – לנחיתהעד 
 .הגורמים על שלושת היבטי התנועהכל אחד מארבעת של  ההשפעה

ביצוע . תלמידים יוכלו להעריך את מידת הדיוק של תחזיותיהם ונימוקיהםהמטרת הלמידה הבאה היתה ש
, אחד בכל פעם פרמטרתלמידים השתמשו בסימולציית רשת שבמסגרתה שינו . נעשה במעבדהההבנה 
וכתבו אם , השוו בין התוצאות החזויות והנצפות עבור כל משתנה אחר כך. טבלה לתיעוד תוצאותיהם ובנו

 ּותותקפהשוואה בדיוק מידת ההקריטריונים היו . תוצאות הסימולציה תמכו בנימוקיהם הראשונים אם לאו
 .החשיבה המדעית

והגישו טיוטות , תלמידים השתמשו בדפי התחזיות שלהם ובטבלאות הנתונים כדי לכתוב דוחות מעבדה
לגבי  ונימוקיהםכלומר על תצפיות התלמידים  –היא נתנה להם משוב על תכני הדוחות . ראשוניות למורה
התייחס לצורת הדוח או לא נה המשוב שנת. העצמים ה שלתנועה ימסלולעל  בפרמטריםהשפעת השינוי 

. אלא דחף תלמידים ללמוד עוד" תשובות גילה"המשוב לא . אלא לתצפיות ולהנמקה, המסקנות" נכונּות"ל
המעוף זמן ומרחק ה, טווחקיצור הקוטר גדול יותר אמור להתבטא ב"כי , למשל, באחד הדוחות כתבה

בשלב זה ניתנה " ?להראות זאת אפשריצד כ. בנוכחותה של התנגדות אוויר, בהשוואה לקוטר קטן יותר
 .ציון סופיקבלת לצורך  הגשתםלתלמידים הזדמנות לתקן את דוחות המעבדה לפני 

  

 פספסהתלמנוע מן המשוב לאיך 
 :האלהאת הצעדים  מומלץ לנקוט, ימנע מכישלון המשובכדי לה
ודאו שביצועי . עורשתפו את תלמידיכם במטרת הלמידה ובקריטריונים להצלחה עבור כל שי, ראשית
לחלוטין למטרת  יהיו מותאמים –בפועל במהלך השיעור  אמורים לעשותמה שהתלמידים  – ההבנה

התלמידים במטרת הלמידה באמצעות המטלה עצמה  שיתוף. כמה דברים טוביםתשיגו כך . הלמידה שלכם
באמצעות ההסתכלות , תלמידים לראות בעיני רוחם מה הם אמורים ללמודמאפשר ל –ולא רק במילים  –

עבודה . הם מתקדמים לעבר המטרה, כאשר תלמידים עושים את עבודתם. במה שהם מתבקשים לעשות
יכולים להשתמש , בתורם, שהתלמידיםו, עליהן משוב אפקטיביהמורים יכולים לבסס מייצרת ראיות ש אתז

 . למידתם עצמי שלן ווונילכבו 
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תארו את הצדדים החזקים . בחרו את מילותיכם בקפידה ,פה או בכתב- בין אם המשוב הוא בעל, שנית
השתמשו במילים . ותנו הצעה אחת לפחות לשלב הבא שתהלום ישירות את מטרת הלמידה, בעבודה
שהמשוב לו  שיאותתוולא במילים , וקבל החלטות לגבי התקדמותשמלתלמיד שהוא לומד פעיל  שיאותתו

מה חשבת כאשר תיארת את , כמחבר", לדוגמה, אותושאלו . צריך לשמש אותו למילוי בקשות המורה
 "?למה כתבת על העץ"במקום " ?העץ

בפרויקטים . לפני שאתם נותנים להם ציון –מיד אחרי המשוב תנו לתלמידים הזדמנויות ליישמו , שלישית
תיקונים . שכתוביםלתלמידים עשויים להשתמש במשוב לתיקוני טיוטות ו, מורכבים או בעבודות כתיבה

 ראיזון נוסחאות כימיות ושא, יישום כללי ניקוד, לפתרון תרגילים מתמטייםמתאימים  אינםשכתובים ו
 במקרים אלה המשוב ישמש אותם לפתרון. כבר ראו את התשובותכיוון שהתלמידים , מטלות יישומיות

שתיים  לפעמים עוד בעיה או; עבודהבחוברת העמוד שלם עוד  שיפתרובהכרח  אין צורך. בעיות דומות
  . הלאה להתקדםמסוגלים שהם ו, שיישמו את המשוביספיקו כדי להראות לעצמם ולכם 

  

 

 ...הוא משוב טוב
 . יש זמן לשיפורוכל עוד , חושב על העבודהעדיין הוא מגיע כאשר התלמיד . תוניתן בעִ משוב ה  *
, העבודה שלר הוא מתמקד בנקודת עוצמה אחת או יות. ולא את התלמיד העבודהאת  מתארמשוב ה  *

 רקושהם זקוקים , אל תניחו שתלמידיכם יודעים מה עשו היטב. ומספק לפחות הצעה אחת לשלב הבא
 . לתיקונים

, על ההיבטים החזקים בעבודהביושר  ומצהיר, קדימההלמידה היא מסע ממחיש שהוא . חיובימשוב   *
תופש לתלמיד שהמורה  מבהירהנימתו . החולשות שיש לשפרועל , עליהםולבנות שאפשר להתבסס 
 .פעיל אותו בתור לומד

מותיר לתלמיד  גם אבל, ידע מה לעשות הלאהיהוא מוגדר מספיק כדי שהתלמיד . בהיר ומוגדרמשוב   *
 .מקום לחשיבה

יש תלמידים . ספציפית בהווהעונה על צורכי כל תלמיד ותלמיד ביחס לעבודה המשוב . חןמובמשוב   *
 . אחרים עשויים להיזקק לרמזים או לדוגמאות; ב הבאשצריכים רק תזכורת עבור השל

  

  .How to Give Effective Feedback to Your Students, by S. M. Brookhart (2008). Alexandria, VA: ASCD :מקור

 

  

וחוקרת , הברית- מונטה שבארצות, היא יועצת חינוכית בהלנה ברוקהארט. סוזן מ
אפשר . באוניברסיטת דוקסני" הוראה ולמידהמרכז לקידום הלימוד של "עמיתה ב

יחד עם קוני , מחברת. susanbrookhart@bresnan.net: לכתוב אליה למייל
 Learning Targets: Helping Students aim for: הספר, מוס. מ

Understanding in Today's Lesson (ASCD, 2012).  

  


