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הזדמנויות ללמידת מתמטיקה הנוצרות 

 משילוב הערכת עמיתים בהוראה

       יניב ביטון      

 תקציר

שיטות הערכה הטומנות בתוכן חוקרים רבים טוענים כי 

ם ואת להעריך את עצמ של תלמידים פיתוח מיומנויות

יותר  וקחעשויות לגרום לכך שתלמידים יי עמיתיהם,

מחקרים רבים הוקדשו לבדיקת  לימודיהם.אחריות על 

 ,תרומתם של כלי הערכה חלופית ללמידה. עם זאת

 מעט ידוע על יישום הערכת עמיתים בחינוך המתמטי. 

מטרת המאמר הנוכחי היא להראות כיצד שילובן של 

יוצר  ,בתהליך הלמידהמשימות הערכת עמיתים 

 משמעותית. ללמידה  הזדמנויות

מחקר מתאר  :אשוןהר החלק. שני חלקיםזה  למאמר

נבדקה בו אקדמי בטכניון, -שהתקיים במרכז לחינוך קדם

 ,תרומתן של משימות הערכת עמיתים בקרב סטודנטים

. שיצרו משימות ההערכהמנויות למידה הזד 4וזוהו 

מתאר מהלך של שילוב הערכת עמיתים  :השני החלק

יחידות לימוד במתמטיקה הלומדים  5בקרב תלמידי 

מראה  מחקר שליווה את המהלךוירטואלי. ובתיכון ה

באות  ,כיצד ארבע ההזדמנויות ללמידה שזוהו במחקר

גם בפעילויות הערכת עמיתים בקרב תלמידי לידי ביטוי 

 וירטואלי.ויחידות לימוד במתמטיקה בתיכון ה 5

 מבוא

בתהליך ההערכה תופס  תלמידיםמעורבותם של 

 Peer) הערכת עמיתים לאחרונה מקום בולט בהוראה.

assessment  מתבקשים  הלומדיםבה אסטרטגיה ( היא

להעריך זה את עבודתו של זה.  הערכת עמיתים יכולה 

להתמקד  בהערכת תוצרי משימה ספציפית שבוצעה 

של כל אחד  תוידי פרט או קבוצה, או בהערכת תרומ-על

. Kollar & Fischer, 2010)) מן החברים ללמידה השיתופית

מעצבת או מסכמת, כאשר ולה להיות הערכת עמיתים יכ

הערכת עמיתים מעצבת מאפשרת זיהוי מוקדם של 

 טעויות ותפישות שגויות. 

מחקרים מדווחים על הערכת עמיתים כמשימה ברמת 

וכאסטרטגיה יעילה להעצמת תהליך  ,חשיבה גבוהה

. בנוסף, היא נמצאה ככלי הלמידה ולהגברת המוטיבציה

עידוד האינטראקציות הערכה אלטרנטיבי היעיל לשם 

בין הלומדים עצמם ובין הלומדים למורה. אינטראקציות 

אלו מגבירות את הבנתו של הלומד ביחס לרעיונותיהם 

 & Bedford & Legg, 2007; Black)של הלומדים האחרים. 

Wiliam, 2006; Orsmond et al, 2000; Yanbin & Min, 

2005; Zevenergen, 2001;  2007& נוצר,  אברמוביץ). 

Kollar & Fischer (2010טוענים )  כי שילובה של הערכה זו

 ,לדרכי חשיבה של עמיתיו ףמסייעת ללומד להיחש

ל האופן בו תלמידים אחרים שולהגיע להבנה טובה יותר 

משתמשים. דרך הם ל הטכניקות בהן שו ,חושבים

תהליך זה לומד התלמיד לפתח אחריות בתהליך 

זוכה התלמיד לראות את הלמידה. בהערכת עמיתים 

ובכך להבין  את  ,המשימה מנקודת המבט של מורה

 הערכה.  האופייה של 

שילוב משימות הערכה בלמידת 
מתמטיקה בקרב סטודנטים 

 אקדמי -במרכז  קדם

אקדמי -במרכז לחינוך קדם הראשון, שנערךבמחקר 

(,  נבדקה תרומתן של משימות 2011 )ביטון, 1בטכניון

מידת מתמטיקה. במסגרת המחקר הערכת עמיתים בל
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כאשר במהלך  ,שולבו מספר משימות הערכת עמיתים

לעבור  דקות( נדרשו התלמידים 90 -כל משימה )כ

  ארבעה שלבים עיקריים:

 

 

 : ארבעת השלבים של הערכת עמיתים1איור 

 

 

 אישי: באופן הבעיה את פותרים תלמידים :1 שלב 

 באופן הבעיה את לפתור תבקשה תלמיד כל זה בשלב

 דקות, 30 -ל 25 בין היה זה לחלק שהוקדש הזמן. אישי

 לעבודתו הרציונל. זה לזמן מראש תוכננו הבעיות כאשר

 לתלמיד לאפשר היה הבעיה על התלמיד של האישית

 דרך על לחשוב, מורכבותה, לעומקה הבעיה את להבין

 וקשים יותר קשים חלקים לזהות ,הבעיה של הפתרון

 יגיע שהתלמיד מנת על וזאת ,הפתרון במהלך פחות

 את מכיר הוא כאשר( הקריטריונים גיבוש) השני לשלב

, לקשיים לקבוצה עמיתיו את לחשוף ויכול הבעיה

 .הבעיה פתרון בזמן חשב ןפתרון עליה ודרכי, תהיות

 להערכת קריטריונים מגבשים תלמידים: 2 שלב

 בקבוצות לשבת עברו בשלב השני התלמידים :הבעיה

  שרירותית חולקו הקבוצות. תלמידים שלושה-שניים של

 זה התלמיד. בשלב של הלימודית לרמתו התייחסות ללא

 את דרגו, הבעיה להערכת קריטריונים גיבשו התלמידים

 לכל משקל ונתנו ,חשיבותם מבחינת הקריטריונים

לגבש  השיקול לאפשר לתלמידים. וקריטריון קריטריון

 מראש אותם להם לספק את הקריטריונים בעצמם )ולא

 המורה( נבע מהצורך לתת לתלמידים לחשוב ידי-על

 וחשיבותם, וליזום השאלה מרכיבי על לעומק

 סביב התלמידים בין ומתן משא של אינטראקציות

 . הגיבוש תהליך

 בדף כאשר ,דפים ארבעה של מקבץ בלהיק קבוצה כל

 את ולדרג לגבש התלמידים נתבקשו הראשון

טבלה המחולקת לשלוש  הכיל הדף. הקריטריונים

 בדרך שעלו והשיקולים ,משקלו עמודות: שם הקריטריון,

 (.2לקביעתו )איור 

 

 רשימת קריטריונים ודירוגם -: תוצר קבוצתי 2איור 

 

 מצלמות בעזרת תועדו אחריו והבאבמחקר  זה לבש

והאודיו על מנת לאפשר לעקוב אחר השיח בין  וידיאו

  המעריכים.

 של עבודותיהם את מעריכים תלמידים: 3 שלב

 בשלב זה כל קבוצה :אחרות מקבוצות תלמידים

)התלמידים  הקבוצה חברי כמניין עבודות מספר הבליק

. ידעו את שמות התלמידים שאת עבודותיהם העריכו(

 את העריכו יםתלמידה, שרירותית הייתה החלוקה

בשו בשלב יאותם ג הקריטריונים סמך על המשימות

 דף התבצעה על גבי תלמיד כלשל  הערכהה. הקודם

 (.3)איור  תנה בשלב הקודםיטבלה דומה לזו שנ המכיל

 

 בשוי: סטודנטים מעריכים על סמך קריטריונים אותם ג3איור 

 שבויח ולבסוף עמיתיהםעבודות  את העריכו יםתלמידה

 החליטו אותו האחוז פי-על ,תלמידה של הסופי הציון את

 .קריטריון לכל לתת

 

במהלך 
הבדיקה נחשפו 

התלמידים 

לדרכי פתרון 
השונות מאלה 

שפתרו. השונות 
בין הפתרונות 

באה לידי ביטוי 

מצד אחד 
בדרכים 

השונות 
לפתרון,  ומצד 

שני ברמת 
הפתרון 

)למשל, 

פתרונות בהם 
ניכר דילוג על 

שלבים, 
הסברים ועוד(. 

החשיפה 

לדרכים שונות, 
אילצה את 

התלמידים 
לקרוא את 

התרגיל בצורה 

מעמיקה על 
מנת להבין את 

דרך הפתרון 
 .ולהעריך אותו

 

 

 

 ת 

 ת 

פותרים את המשומה באופן  : תלמידים1שלב 

  אישי.

 ת 

מגבשים קריטריונים  : תלמידים2שלב 

  להערכת המשימה.

 מעריכים את עבודותיהם  : תלמידים3שלב 

  של תלמידים מקבוצות אחרות.

מפגש בין מעריכים למוערכים )לא : 4שלב  ת 

  יזום על ידי החוקרים(.
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 בין המפגש :למוערכים מעריכים בין מפגש: 4 שלב

 כפי, צפוי היה כי אם ,יזום היה לא למוערכים המעריכים

 כלוי מוערכים, העבודות בדיקת בסיום: התרחש אמנםש

 עבודתם. מתוך על משוב ולקבל למעריכים לגשת

, התצפיות תוך כדי הפעילות ומצפייה בתיעוד הווידאו

 החלו בו מהרגע החל לזרום החל לעמיתים המשוב

 ניתוח בעזרת. שקיבלו העבודות את לבדוק המעריכים

 תוך למוערכים מסבירים התלמידים, כי הובחן התצפיות

, בעבודות מוצאים הם אותן טעויות על, בדיקה כדי

 לא רישום לגבי שונות והבהרות בציון להורדה שיקולים

 מהמשימות בחלק.  בפתרון פירוט חוסר או ,ברור

 מנת על, המשימה בסיום למורה גם פנו התלמידים

 . והערכתה הבעיה לפתרון הנוגעות שאלות לשאול

ממחקר זה עולה כי משימות הערכת עמיתים מזמנות 

הזדמנויות חשובות ללמידה עבור התלמידים והמורה 

ניתן לראות סיכום עיקרי של ממצאי  4כאחד. באיור 

 .המחקר אשר עסקו בניתוח הלמידה שהתרחשה

 

 

  עמיתיםהערכת של משימת  המשילובהנובעות : הזדמנויות ללמידה 4איור 

 

 סיטואציות של למידה שיתופית

מעריכים ומוערכים דנים על . 3

 ממצאים מהבדיקה

 

מעריכים דנים ביניהם על . 2

פתרונותיהם של המוערכים 

 ומנהלים משא ומתן על מתן ציונים

מבנה  למידה על

מרכיבי הבעיה 

 וחשיבותם.

 כתיב מתמטי: למידה על
 סדר בפתרון,

רמת הפירוט של 
  הפתרון.

 שגיאות: למידה על
סטודנטים לומדים 

משגיאות של עמיתים 
ושגיאות שהם עצמם עשו 

 בעבודותיהם.
 

דרכים שונות  למידה על
 לפתרון בעיות.

 
 

 בין המעריכים למוערכים המעריכים בין

 ניתוח וזיהוי הזדמנויות למידה ביחידות השיח

 

. משא ומתן בדרך 1

לגיבוש ודירוג  

 הקריטריונים

 איתור הוכחות ללמידה שהתרחשה
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 בקרבהערכת עמיתים שילוב 
יחידות לימוד  5תלמידי 

 במתמטיקה

א "תלמידי י 30 –בשנת הלימודים תשע"ה לימדתי כ 

יחידות לימוד. תלמידים  5אשר למדו מתמטיקה ברמת 

 לומדים במסגרת התיכון הווירטואלי. אלו

התיכון הווירטואלי הינו מיזם הפועל משנה"ל תשע"ג 

ח, קרן טראמפ ומשרד החינוך. "בשיתוף פעולה בין מט

להנגיש את לימודי המתמטיקה מטרת המיזם היא 

והפיזיקה ברמה מוגברת לתלמידים הלומדים בבתי ספר 

ר בשל מספ שאין ביכולתם להורות מקצועות אלה,

או מסיבות מצומצם של תלמידים המעוניינים בכך 

הלמידה בתיכון הווירטואלי משולבת בתוך  .אחרות

ומתואמת עם מערכת  ,מערכת הלימודים הפורמלית

השעות של בתי הספר שבהם התלמידים לומדים. 

הקורסים במסגרת התיכון מועברים כקורסים וירטואליים 

רים מקצועיים ידי מו-על ,(fully on lineבאופן מלא )

והפיזיקה(, במבנה של כיתה  )במקצועות המתמטיקה

 וירטואלית. 

מודל הלמידה בתיכון הווירטואלי כולל ארבעה רכיבים 

מרכזיים: שיעורים סינכרוניים במליאה, תרגולים 

בית מנוטרים ללימוד -סינכרוניים בקבוצה קטנה, שיעורי

בוע . ששאינם מקוונים עצמי, מבדקים מקוונים ומבחנים

למידה במתמטיקה של תלמיד בתיכון הווירטואלי כולל 

בין ארבעה לחמישה שיעורים סינכרוניים המתנהלים עם 

מורה, ושני שיעורי תרגול המתנהלים בקבוצות של 

כשניים עד ארבעה תלמידים עם חונך. החונכים הם 

טיקה ומדעים. לצורך הפעלת סטודנטים במקצועות מתמ

שיעורים, ל: תוכן דיגיטלי הכולפותח הווירטואלי  התיכון

בית -עוריימתוקשבות, ש, יישומונים, פעילויות תרגולים

 הידי צוות כתיבה מומח-על. כל החומרים פותחו ומבחנים

 בתחום, בהלימה לתכנית הלימודים. 

ילוב משימות הערכת עמיתים ש
 בהוראה

שילובן של משימות הערכת עמיתים במהלך ההוראה 

  התבצע באופן הבא:

 בחינה שגרתית.ב במהלך ההוראהתלמידים נבחנו 

קשתי את אישורו של אחד ילאחר סיום הבחינה ב

התלמידים לפרסם את פתרון בחינתו בעילום שם לכלל 

 תלמידי הכיתה.

התלמידים נדרשו לענות בזוגות על שאלון הערכה 

)סביבת הקורס( בעקבות   Moodleשנבנה בסביבת 

 לשאלות שהופיעו: ותדוגמאלהלן חשיפתם לבחינה. 

  היית נותן על פתרון שאלה  0-100איזה ציון ביןX? 

 ?מהם השיקולים במתן הציון 

  מה למדת מהערכת השאלה על הפתרון שלך

 )במידה ובחרת לענות על שאלה זו בבחינה(?

 ?מה למדת באופן כללי מהפעילות 

 

פעילות דומה לזו חזרה על עצמה מספר פעמים במהלך 

מיד לאחר בחינת גם התקיימה  כאשר אחת מהן ,השנה

מהפעילות על מנת להפיק תועלת  ,המתכונת הראשונה

 מתכונת נוספת.בחינת לקראת 

במאמר הנוכחי ברצוני להראות כיצד באה לידי ביטוי כל 

 4אשר הוצגו באיור )אחת מההזדמנויות ללמידה 

חומר הלימוד של ששולבו ב (,במשימות הערכת עמיתים

 ודלימ יחידות 5תלמידי  

: למידה על 1הזדמנות ללמידה 
  דרכים שונות לפתרון

במהלך הבדיקה נחשפו התלמידים לדרכי פתרון השונות 

מאלה שפתרו. השונות בין הפתרונות באה לידי ביטוי 

ומצד שני ברמת   ,מצד אחד בדרכים השונות לפתרון

הפתרון )למשל, פתרונות בהם ניכר דילוג על שלבים, 

הסברים ועוד(. החשיפה לדרכים שונות, אילצה את 

התלמידים לקרוא את התרגיל בצורה מעמיקה על מנת 

 להבין את דרך הפתרון ולהעריך אותו.

על דרכים שונות ו ,על מנת ללמוד על הזדמנויות ללמידה

לפתרון עמיתים, ערכתי  לפתרון כתוצאה מחשיפה

לבין פתרון  ,השוואה בין הפתרון שהוצג לתלמידים

 המעריכים עצמם. 
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הפתרון של המוערך לשאלה בחדו"א   מוצגזו  הבדוגמ

  :כפי שניתן לראות התלמיד ענה על(. 5)איור 

נתונה הפונקציה: 
2

ax
f (x)

x 9



 (a>0 

 פרמטר(.

זוגית או  -איקבעו האם הפונקציה זוגית או  .א

 .ןמה תאף אח

אסימפטוטות של  aהביעו באמצעות  .ב

 המאונכות לצירים. f(x)הפונקציה 

הוכיחו כי הפונקציה עולה בכל מקום,  .ג

 רטטו סקיצה של הגרף שלה.סו

נתונה פונקציה נוספת:  .ד
3g(x) bx  (b>0  

 פרמטר(.

הגרפים של שתי הפונקציות נחתכים 

של אחת מהן  x -יעור השש ,בשלוש נקודות

 .1הוא 

של שתי נקודות  X –מצאו את שיעורי ה 

 החיתוך הנוספות.

השטח הכלוא בין שני הגרפים הוא:  .ה

39 12 10
 

.a ,bמצאו את ערכי הפרמטרים 
 

 : שאלה שאת פתרונה העריכו התלמידים5איור 

סעיף ד  ענה על , המוערך6באיור כפי שניתן לראות 

בשאלה, מציאת נקודות חיתוך בין שתי פונקציות, 

 זוגית.-בהסתמך על התכונה של פונקציה אי

 

 : פתרון המוערך שהוצג למעריכים6איור 

 

 הפתרון המקורי של עינתאת ניתן לראות  7באיור 

עינת בחרה לפתור   ,. כפי שניתן לראות)המעריכה(

 ת.  וסעיף זה בעזרת פתרון מערכת משווא

 

  פתרון של עינת )מעריכה( :7איור 

מניתוח ההערכה של עינת  ניכר כי עינת למדה דרך 

  פתרון אחר מזה שהיא פתרה:

 

 

ניכר כי התעמקותם של המעריכים בפתרונות המוצגים 

חשף וללמוד על דרכים יעילות ילפניהם מסייעת להם לה

 יותר או יעילות פחות מהדרך בה הם עצמם בחרו לפתור.

בני, נחשף  ,בדוגמה נוספת ניתן לראות כיצד מעריך אחר

לפתרון שבו התלמיד המוערך צמצם את הפונקציה לפני 

(, וגזר לאחר מכן את הפונקציה 8גזירתה )איור 

. בני לא הבחין באפשרות לצמצום הפונקציה המצומצמת

 (. 9)איור כאשר פתר את השאלה בעצמו. 

 

 

 

 עינת
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  – : פתרון המוערך שהוצג למעריכים8איור 

 פתרון עם פונקציה מצומצמת 

 

 

  – של בני )המעריך(: פתרון 9איור 

 פתרון עם פונקציה לא מצומצמת 

 

 

לאחר החשיפה לפתרון של המוערך בני מציין כי כעת 

בהשוואה הוא מבין שהדרך בה פתר לא היתה יעילה, 

 .להעריךלפתרון אותו נדרש 

 

 

דה  ללמי דמנות  למידה על 2הז  :
  שגיאות

מניתוח השאלון ניתן לראות כי המעריכים אכן זיהו את 

השגיאות בפתרונות אותם העריכו. איתור השגיאות 

שה בעקבות קריאתם הביקורתית של המעריכים וזיהוי נע

 הממוקד של הטעות בעבודתו של המוערך. בדוגמ

עידן נחשף לשגיאה בחישוב השטח  הבאה המעריך

 .(10)איור 

 

 : פתרון המוערך שהוצג למעריכים10איור 

 

 

בהערכת שאלה אחרת למד עידן על שגיאה אותה עשה 

 המוערך:בעצמו מחשיפתו לפתרון 

 

בנוסף היה ניתן להבחין כי תלמידים מאששים את 

הפתרון שלהם דרך צפייה בפתרון עמיתים. כך למשל 

 ,מציין גדי שלא היה משוכנע אם הפתרון שלו היה נכון

הבין שצדק בדרך  ,ולאחר החשיפה לפתרון אותו העריך

 .שפתר

 בני

 עידן

 עידן

 

ניכר כי 

התעמקותם של 
כים המערי

בפתרונות 

המוצגים 
לפניהם 

מסייעת להם 
להיחשף 

וללמוד על 

דרכים יעילות 
יותר או יעילות 

פחות מהדרך 
בה הם עצמם 

 בחרו לפתור.
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בפתרונות   דוגמאות נוספות לזיהוי שגיאות של תלמידים

ניתן  ,ובפתרונות שלהם עצמם אותם נדרשו להעריך

 לראות בדבריהם של טל ושלו:

 

 

 

דה  ללמי דמנות  ב 3הז למידה על כתי  :
י  מתמט

תוך כדי הערכה ניתן לראות כי תלמידים התקשו 

בשל חוסר סדר  ,המוצג לפניהםלהעריך את הפתרון 

ון חסרו פתרון או בשל העובדה שבמהלך הפתרב

חשיפה  או הסברים הנחוצים להבין את הפתרון. ,שלבים

קפה יזו הכניסה את התלמידים "לנעליו של המורה" וש

עבורם את הצורך להקל על "הבוחן" כפי שמתארים אור 

 ותמר בדבריהם:

 

 

ממצאי הערכה שעלו בשאלון, ניכר כי מחשוב לציין, 

תלמידים מבחינים בין נכונות הפתרון לארגון וסדר 

נוספות של הנמקות דוגמאות מספר להלן הכתיבה. 

 מעריכים להורדת נקודות:

 

 

מדוגמאות אלו רואים כי התלמידים נוטים להתייחס 

משוב  לספקומצד שני  ,למצב של חוסר בהירות בפתרון

לפרטים ושלבים הנחוצים במהלך הפתרון,  חיובי

זהו  כנדרש.העשויים לשפר את הפתרון למסודר ומאורגן 

 אכן כוחה של השפה המתמטית: דיוק, פשטות ובהירות.

דה  ללמי דמנות  למידה על 4הז  :
ם בות חשי ו בעיה  בי ה  מרכי

בפעילות זו התלמידים לא נדרשו לכתוב מחוון אך כן 

ניקוד. חלק  נתבקשו לנמק את הסיבות להורדת

מהמעריכים כתבו מחוון ועל פיו בחרו להעריך את 

 הפתרונות. 

זו ניתן לראות את המחוון של מאי ומורן  הבדוגמ 

ומהו הציון אותו החליטו לתת בכל  ,להערכת הפתרון

 קריטריון וקריטריון.

 

בלו הזדמנות לחשיבה יכפי שניתן לראות התלמידות ק

שלא מתאפשר במצבים  דבר ,הבעיהולמידה על מרכיבי 

בהם התלמידים פותרים בעיות דומות בסיטואציות של 

 בסיטואציה של מבחן.  ,לחץ, למשל

 

 שלו

טל

 ניב גדי

 חגית

מאי 

 ומורן

 תמר

 אור

 

מדוגמאות אלו 

רואים כי 

התלמידים 
נוטים להתייחס 

למצב של 
חוסר בהירות 

בפתרון, ומצד 

שני לספק 
משוב חיובי 

לפרטים 
ושלבים 

הנחוצים 
במהלך 

הפתרון, 

העשויים לשפר 
את הפתרון 

למסודר 
ומאורגן 

כנדרש. זהו 

אכן כוחה של 
השפה 

המתמטית: 
דיוק, פשטות 

 ובהירות.
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שילוב למידת עמיתים 
למידת המורה על כהזדמנות ל

  ותלמידי ידע ותפיסות 

נקודת מבט נוספת היא למידת המורה כתוצאה מחשיפה  

הבעיה, האחוז לתפיסותיהם של התלמידים את: מרכיבי 

של  ה)למשל, הדוגמ אותו החליטו לתת לכל קריטריון

מניתוח  ועוד. הניקוד אותו העניקו למוערך ומורן(, מאי

השאלון נמצא כי לעתים התלמידים מייחסים 

ור כאשר בפועל קריטריון זה אמלקריטריונים ערך רב, 

. מקרים אלו עשויים יותרלהיות בעל ערך נמוך הרבה 

 ,פיות בין הערכת המורה בפועלייאום צלהוות בסיס לת

 הערכה.הלתפיסת הלומדים את מרכיבי 

בנוסף, חשוב לתת את הדעת לסיטואציות בהן תלמידים 

עלולים להעריך פתרון שגוי כפתרון נכון ולהפך, פתרון 

ובכך להישאר עם תפיסות שגויות.  ,נכון כפתרון שגוי

 :למשל,

 

להוות הזדמנויות ללמידה סיטואציות אלו עשויות אף הן 

של המורה על תלמידיו, היכן מרגישים תלמידים ביטחון 

ולהתאים את הוראתו  ,או חוסר ביטחון בחומר הלימוד

 בהתאם.

  על-הערכת עמיתים, מבט

מטרת המאמר הנוכחי הייתה להראות הזדמנויות 

תוך כדי עיסוק תלמידים הנוצרות ללמידת מתמטיקה 

 בהערכת עמיתים. 

שתי גישות לשילובה של הערכת עמיתים במאמר הוצגו 

מחקר שנערך בהוראה. גישה ראשונה כפי ששולבה ב

כפי וגישה שנייה  ,אקדמי בטכניון-מרכז לחינוך קדםב

לי בו הנני במסגרת הוראתי בתיכון הווירטואששולבה 

 יחידות לימוד. 5מלמד 

מחקר המבוססים על מחקר רחב היקף שנעשה הממצאי 

כי הערכת נמצא אקדמי בטכניון -במרכז לחינוך קדם

ביניהן  ,עמיתים מזמנת הזדמנויות ללמידה משמעותיות

ות, כתיב מתמטי למידה על: דרכים שונות לפתרון, שגיא

 ומרכיבי הבעיה.

שונה באופייה גישה להערכת עמיתים במאמר זה הוצגה 

אך גם מפעילות זו היה ניתן  ,מזו שיושמה בטכניון

 להבחין בהופעתן של אותן הזדמנויות ללמידה.

 -בהשוואה למחקר אותו ערכתי במרכז לחינוך קדם

בו התלמידים ישבו בקבוצות והשיח הקבוצתי  ,אקדמי

 5 -לבתי בקרב תלמידי היד, במשימות אותן שתוע

הלומדים נדרשו להעריך בזוגות אך לא היה ניתן  ,יחידות

היות ותלמידים אלו  ,לעקוב אחר השיח בין המעריכים

לומדים מתמטיקה ללא מפגשי פא"פ )התיכון 

 הווירטואלי(.

לאפשר לתלמידים לבצע את הערכת  הוא יתרון חשוב

בספרות קיימת תמיכה  העמיתים בקבוצות קטנות. 

הוראת עמיתים. נהוג להאמין כי תלמידים של חשיבות ב

הפותרים במקביל את אותה הבעיה, נתקלים בקשיים 

ומתוך כך הסבריהם לעמיתיהם טובים יותר  ,דומים

וממוקדים יותר בנקודות הקשות להבנה. בנוסף, קיימת 

הטענה כי תלמידים מדברים בשפה אחת הברורה  להם 

שפה בה משתמשים מוריהם. עוד נחקר והוכח יותר מה

כי התרומה בהוראת עמיתים איננה רק למקבל ההסבר 

אלא גם לנותן ההסבר, אשר מבהיר לעצמו נקודות 

שייתכן ולא היה מודע להן לולא הסביר אותן לחבריו 

(Webb, 1991) ,מעבר לאינטראקציות בין המעריכים .

ין מוערכים התרחשו גם אינטראקציות ב ,במחקר הנוכחי

( טוענים כי 2010) Kollar & Fischerלמעריכים. 

הסיטואציה בה מאפשרים למעריכים ולמוערכים 

אינטראקציות תוך כדי ההערכה עצמה, עשויה להוביל 

 ללמידה משמעותית. 

במאמר תוארה פעילות של הערכת עמיתים ששולבה 

ידי התלמידים. סמיכות זו -המבחן על פתרוןד לוסמוך מא

יצרה הנעה וענין מצד התלמידים להתמודד עם 

 שחר

 

התרומה 
בהוראת 

עמיתים איננה 
רק למקבל 

ההסבר אלא 
גם לנותן 

ההסבר, אשר 

מבהיר לעצמו 
נקודות שייתכן 

ולא היה מודע 
להן לולא 

הסביר אותן 

 .לחבריו
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בהשוואה  ,והיוותה פידבק משמעותי עבורם ,המשימה

 .נתינתו כשבועיים לאחר  ידי המורה-להחזרת מבחן על

של מכל האמור לעיל, אולי ניתן  לסכם את יתרונותיה 

דבריו של תלמיד )לאחר בדווקא הערכת עמיתים 

 התנסותו בהערכת עמיתים(: 

 מהצד, המורה של מהצד באמת להסתכל כאילו זה"

 תלמיד בתור כי. המטרה מהי ולראות התרגיל על השני

 באמת לא. הציון את לקבל לבוא הכול בסך המטרה

 בנוי..." הוא איך לך כפתיא

 

 מקורות
 .27-32, 6 על הגובהקלינית.  (. הערכת עמיתים בחינוך הגבוה? דוגמא לגבי הוראה2007אברמוביץ, א., ונוצר, נ. )

 תואר לקראת גמר עבודת. הערכת עמיתים המשולבת בלמידת מתמטיקה במרכז לחינוך קדם אקדמי(. 2011ביטון, י' )
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