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The 2 Sigma Problem:
Personalized feedback provides better results*

Conventional
(1-30)

Feedback-corrective
(1-30)

Tutorial instruction
(1-1)

*Benjamin Bloom (1984) 



Reality in Schools



More than 90% of 

students’ written responses 

to open-ended questions 

are not graded

and the students get no 

feedback!

Reality in 
Computerized Systems 



Can  

Artificial Intelligence (AI) 

and Natural Language 

Processing (NLP)

assist in providing 

Personalized Feedback?



Leveraging NLP Technologies 

for Scientific Writing Instruction - Our contribution

• Focus on formative assessment

• Automatically grade written responses according to a grading rubric

• Done in Hebrew

• Our research can provide the scientific basis for developing computerized 

systems that will support science educators in teaching scientific writing 



Rationale for NLP-based feedback

Automated 

formative feedback

Students provide 

scientific explanations



Research Design

Research population

669 students from 10th to 12th grade

23 geographic locations of varied demographics

The questions

• Students were presented with different 
phenomena resulting from smoking, anemia
and high altitude

• All phenomena are connected to blood oxygen 
levels, and its relation to people’s ability to 
exercise



Research Design – the Grading Rubric

Categories

A על רמות חמצן בדםCOהשפעת נוכחות

B תיאור השינוי ברמות החמצן המגיעות לתאים

C כמות נשימה תאית/ תיאור השינוי על קצב

D שימוש במושג נשימה תאית

E בקצב הפקת אנרגיה/ תיאור השינוי בכמות

F ATP/שימוש במושג אנרגיה 

G לפעילות תאי שריר/ אנרגיה דרושה לפעילות גופנית 

• The expected causal chain for the 

explanation

• Relevant concepts



Research Design – the Tagging Process

An example of a students’ explanation A B C D E F G

מתחבר אל ההמוגלובין שתפקידו לקלוט חמצן  coהגז 

ולהעבירו לתאים ומכיוון שהגז מתחבר אליו החמצן לא  

וההמוגלובין לא מעביר חמצן לתאים  איתויכול להתרכב 

כאשר יש פחות חמצן בתאים יש פחות אנרגיה מכיוון  

שהתאים מייצרים את האנרגיה בעזרת חמצן ועם פחות  

אנרגיה קשה יותר לעשות פעילות גופנית

The answer lacks a reference to 

changes in cellular respiration

1 1 1 1 10 0



Machine 
Learning Process

• NLP: Convert raw text of student 
responses into a numeric  
representation that can be 
processed by machine learning 
algorithms.

• Use expert grading to ‘learn’ a 
function that models the relation 
between student responses and 
their gradings

• Apply the function to unseen 
responses to predict the grades

• Compare machine gradings to 
expert grading



NLP analysis

Raw answer

הגז פחמן חד חמצני “

מתחבר אל 

”ההמוגלובין שתפקידו 

לקלוט חמצן ולהעבירו  

.לתאים

Numeric 

representation for AI:

…
גז

פחמן

תא

Morphological Parser

Tokenization

Word basic 
form

Parts of 
speech  

Word embeddings

NLP Pipeline



Compare 

predicted 

grades to 

human grades:

• Accuracy 

• Cohen’s 

Kappa

(per grading category)

…

…

……

Student’s response as 

a numeric vector

…

Machine 
Learning Process Training set

Test set

Corpus of graded 

answers

…



Results* - Automatic Grading

*Ariely, Nazaretsky & Alexandron, submitted

Category

Training set – Smoking

Test set - Smoking

Training set – Anemia

Test set - Smoking

Accuracy
Cohen’s

Kappa
Accuracy

Cohen’s

Kappa

A על רמות חמצן בדםCOהשפעת נוכחות 0.88 0.53 Not relevant

B תיאור השינוי ברמות החמצן המגיעות לתאים 0.85 0.61 0.81 0.48

C כמות נשימה תאית/ תיאור השינוי על קצב 0.88 0.71 0.87 0.68

D שימוש במושג נשימה תאית 0.98 0.95 0.97 0.95

E בקצב הפקת אנרגיה/ תיאור השינוי בכמות 0.91 0.83 0.92 0.84

F ATP/שימוש במושג אנרגיה  0.96 0.91 0.97 0.94

G לפעילות תאי שריר/ אנרגיה דרושה לפעילות גופנית  0.87 0.68 0.81 0.47



Next steps: 
NLP-based feedback

Formative Feedback:

How are low cellular 

oxygen levels related to 

low levels of ATP/ energy?

Computerized Feedback

Auto’ grading

AI system

Final grade:

Weighed sum: 8 

Grade: 8/12 = 67

Grade Weight Category

1 2 על רמות חמצן בדםCOהשפעת נוכחות

1 3 תיאור השינוי ברמות החמצן המגיעות לתאים

1 2 כמות נשימה תאית/ תיאור השינוי על קצב

1 1 שימוש במושג נשימה תאית

0 1 בקצב הפקת אנרגיה/ תיאור השינוי בכמות

0 1 ATP/שימוש במושג אנרגיה 

0 2 לפעילות תאי שריר/ אנרגיה דרושה לפעילות גופנית 



Thank you for listening!

We wish to thank Dr. Cipy Hofman

for her contribution

GioraTanyaMoriah


