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בגיליוןבארז.גבוההלהשכלההמוטדות

עללעמודכדיהמשימהעלחוזריםאנוזה
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ההוראהלאיכותהמרכז

Center for Excellence in Teaching 
http://www.bgu.ac.il/Teaching 

תשט"ב.המרכז:הקמתשנת

המחלקהשר,ערןהמניין)(מןפרופ'המרכז:ראש

 sher@bgu.ac.ilמכונותלהנדטת
האוניברטיטה.לרקטורכפיפות:

המורכבתהיגויועדתהמרכז:הנהלתשלאקדמיצוות

המשנהבאוניברטיטה,השונותהפקולטותשלמנציגים

 .האקדמיוהמזכירלרקטור

שלבתקןמנהליעובדהמרכז:אתהמאיישנוטףצוות

משרה.חצי

פעילויות

המתרגליםלכללהוראה:בטיטיתהכשרהטדנאות

שנה).מדי-200(כהחדשיםההוראהועוזרי

בכירטגללחבריההוראה:מיומנויותלשיפורטדנאות

באוניברטיטה.ההוראהלמעגלמכברזהשהצטרפוצעירים

לשםטגלחברישלבשיעוריםביקורלמרצים:אישיטיוע

דרישה.לפימתבצעאישי,ייעוץמתן

למועדעדלמערכתידועיםשהיוהמרכזיםזוברשימהמשתתפים . 1

רשימתעל-פיהמרכזים,ראשיעל-ידילנוהועברהמידעהגיליוו.טגירת

עבורם.שניטחנוקטגוריות

טמטטרכלבתוםמתקייםשניםשלושזהההוראה:טקר

נמצאהטקרניהולהאינטרנט.באמצעותההוראהטקר

באוניברטיטה.המחשובואגףהאקדמיהמזכירבאחריות

קריטריוניםולקביעתהטקרשאלוןלגיבושאחראיהמרכז

נעהאלקטרונילטקרההיענותשיעורהתוצאות.לניתוח

בממוצע. 50%טביב

האקדמי:הקידוםבהליךההוראהבהערכותהשימוש

ולקבלתבדרגהלהעלאההשיקוליםממערכתכחלקנשקל

קביעות.

תוצאותבטיטעלההוראה:בטקראחריםשימושים

מרצים-30לכהוקרהתעודותשנהבכלמוענקותהטקר

ההוראה.בתחוםמצטיינים

עלהאקדמיותהיחידותולראשילמרציםדיווח

לדיקנימפורטדו"חמועברהטקרבתוםהטקר:תוצאות

מרצה.לכלאישידו"חוכןהמחלקותולראשיהפקולטות

תקשוב.לעניינינפרדגוףקייםההוראה:תקשוב

שלוידאוטפרייתוקיוםשיעוריםשלוידאוצילומי

הטטודנטים.דיקןלשכתבאחריותקורטים:

ה 9חיאוניברסיטת

ההוראהלקידוםהיחידה

Unit for the Advancement of University Teaching 
http://research.haifa.ac.il/-kidum 

 1997היחידה:הקמתשנת

בריוטידר'היחידה:ראש

bary@construct.haifa.ac.il 
האוניברטיטה.לרקטורכפיפות:

המזכירהיחידה,,ראשלרקטורהמשנההיגוי:ועדת

טגל.אנשיושלושההאקדמי

מנהלית.מרכזתהיחידה:אתהמאיישנוטףצוות

49 

פעילויות

ותיקים,טגללאנשיהעשרהטדנתלמרצים:טדנאות

ולמתקדמים,למתחילים-ממוחשבותמצגותהכנת

פחדעםהתמודדותבכנטים,,הופעהבקולנכוןשימוש

בלתיתקשורתאישי),ייעוץלקבלתאפשרות(עםקהל

עניין""מעוררימבחנים,חיבורבהוראה,מילולית

בהוראה.

מתבקשיםחדשיםמרציםחדשים:למרציםטדנאות

ימים.שלושהשנמשכתבטדנהלהשתתףהרקטורבידי

כמינהכהמכככההאקדמיהמסכוכ 5הגובהעכ



50 

לצורך.בהתאםאישיליוויגםניתןלמשתתפים

למתרגליםחובהטדנאותלחתרגלךם:סדנאןת

ובכלכלה.המחשבבמדעיבמתמטיקה,בטטטיטטיקה,

הוראהבנושאוהחברההרוחבמדעילמתרגליםטדנאות

יעילה.

תל-אביבאוניבךסיטת

ההוראהלקידוםהמרכז

g חt of Teachi חceme חter for the Adva חThe Ce 
ter חgce חhttp://www.tau.ac.il/teachi 
 .) 1997 (תשנ"זהחרכז:הקחתשנת

ראשחטיבה,נירההמניין)(מןפרופ'החרכז:ראש

לחינוךהטפרביתוהוראה,לימודיםלתכנוןהחוג

ira@post.tau.ac.il ח

הרקטור.לטגןכפךפןת/דךןןח:

המרכז,ראשהרקטור,טגןהחרכז:שלההךגןךןעדת

מכלבכיריםטגלאנשישהםונציגיםהאקדמיתהמזכירה

ליישוםבפקולטותביצועיתפקידישלנציגים .הפקולטות

ההיגוי.ועדתהחלטות

מלאהבמשרהמזכירההחרכז:אתהחאךךשנןסףצןןת

 .משרהבחציאחתכלהוראה,יועצותושתי

עוטקתהראשונהפגישות:משלושמורכבאךשך:ךךעןץ

עוטקתהשנייההמשובים.ובניתוחהבעיותבאיתור

בניתוחעוטקתוהשלישיתהשיעור,ובצילוםבתצפית

משוב.ובמתןהשיעור

ימיהתקיימובעברןלחךדה:הןראהבנןשאךעךןוךחך

מההוראה:רצוןשביעותטקרא.האלה:בנושאיםעיון

הרייטינגתרבותב.בו?להיעזר,כיצדלפרשוכיצד

עבודותהנחיית .גיחדיו?שניהםהילכובאקדמיה:

מתקדמים.לתארים

באוניברטיטה:ההוראהלחשיבותהמודעותהעלאת

מחלקתיטמינרלקייםהחוגיםלראשיהמליזהרקטור

היחידה .באקדמיהובלמידהבהוראההעוטקלשנה,אחת

בגיבושהחוגיםלרשותעומדתההוראהלקידום

אלה.טמינרים

שיטותעלמידעמאגרימכילהאתראךנטרנט:אתר

הוראהעלמחקריםוממצאיעדכניותולמידההוראה

אוניברטיטאית.

מידעוןמקבליםהאקדמיהטגלחבריחךדעןו:פרסןם

הרקטורשלופנייההיחידהפעילויותכלעלמידעובו

 .ההוראהבתחוםוהתחדשותלהתעדכנות

 .אקדמילתכנוןהיחידהעל-ידימתבצעההןראה:סקר

האקדחך:הקךדןםבהלךךההןראהבהערכןתהשךחןש

המועמדשלהטקרממצאיאתמקבלתהמינוייםועדת

אתמפנההטקרלממצאיובהתאםהאחרונותבשנים

ההוראה.לקידוםביחידהאישיייעוזלקבלתהמועמד

לאתרמאפשרהטקרההןראה:בסקראחרךםשךחןשךם

 .הוראתםבשיפורלטיועשזקוקיםומרציםמצטייניםמרצים

למרציםאישיתהזמנהנשלחתהטקרממצאיעל-פי

מאפשרהטקרכן,כמוההוראה.לשיפורבטדנהלהשתתף

ההוראהבתחומיהעשרהנדרשתשבהםחוגים,לאתר

 .החוגלצורכיבהתאםייחודיתטדנהפיתוחלשם

עלהאקדחךןתהךחךדןתןלראשךלחרצךםדךןןח

,לראשילמרציםנמטריםהטקרממצאיהסקר:תןצאןת

 r---------------------------"'1וליחידהלדיקניםהחוגים,

 .ההוראהלקידום

על-ידימתבצעיםתקשןב:שךרןתך

היחידה .מחשבנתמכתלהוראההיחידה

כלאתמעודדתההוראהלקידום

אתלקדםהשונותבטדנאותהמשתתפים

נותנים.שהםהקורטיםתקשוב

ניתןהשירותחבחנךם:בדךקתשךרןתך

בשיתוףטטטיטטילייעוזהיחידהעל-ידי

בטדנההמשתתפיםהבחינות.אגף

לקידוםביחידההנערכתמבחנים,לחיבור

ועלהשירותעלהטברמקבליםההוראה,

המקובלים.הנהלים

לסטןדנטךם:בלחךדהסךןעשךרןתך

לקידוםהיחידהעל-ידיניתןהשירות

הטטודנט.

פעיכויות

מיקרוטיצ'ינג)(עםהוראהמיומנויותלשיפורסדנאןת:

גוף,,שפתבקולשליטה-בנפרדולמתרגליםלמרצים-

ברמהלחשיבההוראהוטגורים,פתוחיםמבחניםכתיבת

ותכנוןפאוארפוינטבמצגתפדגוגייםשימושיםגבוהה,

 .קורט

 .טובההוראהבנושאיהאקדמילטגלהרצאןת:

ראשישלבהפניהאופנייתםעל-פילחרצךם:אךשךסךןע

האקדמיות.המחלקות

טמטטריאליותשעותשתישלחדשךם:לחרצךםקןרס

המוצגיםהנושאיםמרביתאתכוללהקורטשעות). 28 (

שלעיל.הטדנאותברשימת

אלקטרןנך:בדןארטןבהלהןראה"טךפךם"חשלןח

שבועות.-3-2לאחתהטגלחברילכל

באןנךברסךטה:ההןראהלחשךבןתהחןדעןתהעלאת

הטגלאנשיעםפגישותעורכיםהמרכזוראשהרקטורטגן

להעבירכדיהפקולטות)במועצותטבב(במטגרתהאקדמי

ההוראהחשיבותלגביההנהלהעמדתשלהמטראת

שוניםוהיבטיםהטקרמשמעותאתלהטבירוכדיהטובה

באוניברטיטה.ההוראהשל

באחריותהמרכזהקמתמיוםנערךההןראה:סקר



ואנשיהאקדמיתהמזכירההרקטור,טגןובתמיכתהמרכז

הלימודיםשנתעד .המחשובבאגףמידעמערכותיחידת

טפטיםמילויעל-ידינערךהטקרזו,שנהלרבותתשט"ג,

נערךהואתשט"דהלימודיםמשנתהחל .בכיתותבכתב

הממוצעהמשתתפיםאחוז .הקורטיםלכלבאינטרנט

אבטמטטר . 58%היהה"בתשטא-בהטמטטריםבשני

הטפטיםומטפר , 63%עלהמשתתפיםאחוזעלהו"בתשט

 .-110,000מיותרהיההנטקרים

האקדמי:הקידןםבהליךההןראהבהערכןתהשימןש

דוחמועמד,כללגבימינויים,ועדתלכלמטפקהמרכז

בשניםלימדשבהםהקורטיםבכלהטקרתוצאותשל

לפקולטה,המותאםהנחיותמטמךעםיחדהאחרונות,

הקידום.בשיקוליהטקרתוצאותשלמושכלתלפרשנות

המרציםעל-ידיההןראה:בטקראתריםשימןשים

שלהםההוראהשלוהחלשיםהחזקיםהצדדיםעלללמוד-

לשיבוצי-אקדמיותיחידותראשיעל-ידי .שיפורלמטרות

מצטייניםמרציםלבחירתלקורטים,מרצים/מתרגלים

לבחירתהוראה,עלהרקטורפרטלקבלתפקולטטיים

פקולטטייםמצטייניםשהםהזוטרהטגלמביןמורים

 .הוראהעלהדקאןפרטלקבלת

עלהאקדמיןתהיתידןתןלראשילמרציםדיןןת

נעשהאישי,הואלמרציםהדיווחהטקר:תןצאןת

 .אמועדציונימטירתלאחרלצפייהוניתןבאינטרנט

באינטרנטלצפייהמקבליםהאקדמיותהיחידותראשי

מקבליםהם .שלהםביחידההמוריםכלשלהתוצאותאת

"ידידותיבאופןהמעוצביםמיוחדיםטיכומיםגםמהמרכז

לזיהויכליומשמשיםלפרשנות,,נוחכלומרלמשתמש':

בהוראה.מגוונותבעיות

יעילשירותמטפקהמרכזמבתנים:בדיקתשירןתי

שלניתוחלרבות/רבי-ברירה,""טגוריםמבחניםלבדיקת

 .המבחןושאלותהתוצאות

הקורטיםתקשובלעניינינפרדגוףקייםתקשןב:שירןתי

 . Virtual TAUבשם
החישוביםמרכזבאחריות :שיעןריםשלןידאןצילןמי

לשימושהשרתעלמועלותהקלטות .באוניברטיטה

 .הטטודנטים

ךאנ eנוונונו Jטכמכוןוון, Jהטכ

ההוראהלקידוםהמרכז

ter for the Promotion of Teaching חe ( 
http://promoteach.technion.ac.il 

מרצהניהולי.תפקידברזילי.אביגילדר'המרכז:ראש

הטכנולוגיהלהוראתבמחלקהנלווה

והמדעים

abigailb@tx.technion.ac.il 
 .הטמכהלימודילדיקןכפיפןת/דיןןת:

לימודידיקןהמרכז:שלההיגןיןעדת

טגל.אנשיוארבעההמרכזראש ,הטמכה

יוע') :המרכזאתהמאיישנוטףצוות

יוע')משרה), 100% (בהוראהלתקשוב

משאליםמדורצוות ,) 100% (הוראה

אור-קוליצוות ,) 150% (ומבחנים

הכוללומחקרהערכהצוות ,) 300% (

 .) 300% (מתקדמיםלתאריםטטודנטים

= r.: -. 
:בו
eו
r.: 
וייייייייין

= ,.... 
ב.

פעיכויות

והערכתנים nמביבור nבכיתה,ההוראהשיפורטדנאןת:

אתרשלובנייהתכנוןלהוראה, PPTיישומיהישגים,

 . Moodleמערכתבאמצעותלקורטמלווה
ותיקיםטגללחבריאישיייעו')למרצים:אישיטיןע

הטמכהלימודידיקןבקשתעל-פיאובקשתםעל-פי

צפייהכוללהייעו')המרצה).משאללציוני(בהתייחט

ומתןלצורךבהתאםשיעורשלוידאוצילומיבשיעורים,

 .משוב

חדשיםטגללחבריהוראהטדנתתדשים:למרציםטיןע

 .הראשונהההוראהבשנתאישיוליווי

חדשיםמתרגליםלהכשרתתכניתזןטר:לטגלטיןע

הראשונה.בשנהוחונכותטדנאותהכוללתלהוראה

לבקשתאובקשתםעל-פילמתרגליםאישיייעו')ניתן

להכשרתמורחבתתכניתמיישמיםכיוםהפקולטות.

בתכנוןהערכה.במחקרהמלווהלהוראהמתרגלים

מעבדות.מדריכילהכשרתייעודיתטדנהנמצאתובפיתוח

הנערךההוראהלטקראחראיהמרכזההןראה:טקר

-50%כ-המשיביםאחוז .ידנילמילוישאלוניםבאמצעות

הטקר.מטופטי

מצטיינים,מרציםבחירת :ההןראהבטקרשימןשים

למרכזוהפנייתםנמוכותלהערכותהזוכיםמרציםאיתור

לטטודנטים,מטייעותהטקרתוצאות .ותמיכהטיועלמתן

 .הקורטמרצה/מתרגלבבחירתלקורטים,רישוםבעת

לכלנגישיםהמרציםציוניהטקר:תןצאןתדיןןת

וראשיהטכניוןהנהלת .בטכניוןההוראהוטגלהטטודנטים

הכוללבתדפיטמפורטדיווחמקבליםהאקדמיותהיחידות

טופטיניתניםלמרצים .הפקולטותכלשלהטקרציוניאת

משובהכולליםשלהם,הקורטיםשלהמקורייםהמישאל

 .ומילולימטפרי

מבחנים,טריקתכוללהשירותמבתנים:בדיקתשירןתי

 .הנתוניםשלטטטיטטיועיבודניתוח

הטמעתזהובכללהמרכז,באחריותההןראה:תקשןב

אחראיהמרכז .קורטיםאתרילבניית Moodleמערכת

ייעו')באמצעותלמרציםוטכניתפדגוגיתתמיכהלמתן

הקורטים.באתרהמשולבתמיכהואתרטדנאות ,אישי

הערכה.במחקרמלווההפרויקט

שלןידאןטפרייתןקיןםשיעןריםשלןידאןצילןמי

,המהווהקרטומשהשםעלהווידאואולפן :קןרטים

מתוךשלמיםקורטיםלצילומיאחראימהמרכז,חלק
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האולפןאחראיכןכמובטכניון.הרגילההלימודיםמערכת

לצורכיהמנוצלת Video cOח fereח ceמערכתלהפעלת

לבקשותבהתאםייחודייםפרויקטיםוצילוםומחקרהוראה

אור-קוליתטפרייהגםהמרכזבאחריותהפקולטות.

ברשת.בקורטיםצפייהעמדותהכוללת

מכננות
חוכוןהאקדמי-טכנוכוגיהמכון

ההוראהלקידוםהמרכז

g חt of Teachi חceme חter for the Adva חe ( 
http://www.Hait.ac.ll 

תשט"ה.המרכז:הקמתשנת

לניהולבמחלקהטגלחברפרנק,מוטידר'המרכז:ראש

בטכניון.ההוראהלקידוםהמרכזראשלשעברטכנולוגיה,

km@hait.ac.il חfra 
ההוראה.לקידוםולוועדההמכוןלנשיאכפדפןת/דדןןח:

לקידוםהוועדההמרכז:הנהלתשלאקדמדצןןת

ההוראה.לקידוםהמרכזשלהיגויועדתמשמשתההוראה

למידהלמערכותלטכנולוגיותהמחלקהראשבהחברים

הטמכהלימודידיקןאקדמי,לפיתוחהנשיאטגן ,)ר"וי(

לנשיאכפופההוועדהההוראה.לקידוםהמרכזוראש

המכון·

בחצימנהליתמתאמתהמרכז:אתהמאדדשנןטףצןןת

עוזריםמועטקיםההוראהטקרעריכתבתקופתמשרה.

שנישעותבטיטעלמעטיקהמרכזשעות.לפינוטפים

וההוראה.החינוךבתחומידר'תוארבעליהוראהיועצי
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פעילויות

תקניים.טגללחברימיועדות

להוראה.חדשיםטגלחבריהכשרתהכשרה:

 .במכוןהראשונהעבודתםבשנתחדשדם:מרצדםלדןןד

אובהוראהמתקשיםשנמצאוןתדקדם:במרצדםתמדכה

 .הוראתםאתלשפרשמעונייניםמי

הוראהטדנאותהמרכז:שלהעדקרדןתהפעןלהדרכד

משובשיחתוקיוםמרציםשללשיעוריםוכניטה

מכן.לאחר

נשיאבמכןו:ההןראהלחשדבןתהמןדעןתהעלאת

המועצהבישיבותההוראהחשיבותאתמדגישהמכון

ובמכתביםמחלקותוראשידיקניםבפורוםהאקדמית,

האקדמי.הטגללחברי

באחריותהואההוראהתקשובההןראה:תקשןבשדרןתד

המרכזזאת,עם .למידהלמערכותלטכנולוגיותהמחלקה

לקדםאליוהמגיעיםטגלחברימעודדההוראהלקידום

בהתאםאותם,ומפנהמלמדיםשהםהקורטיםתקשובאת

למידה.מערכותשללטכנולוגיותלמחלקהלצור,ך

במכון.ההוראהלטקראחראיהמרכזההןראה:טקר

בכיתות.טפטיםמילוישלבשיטהכיוםמבוצעהטקר

לגביאחתבמחלקהפיילוטבוצעתשט"ההלימודיםבשנת

הלימודיםשנתבמהלךבאינטרנט.ממוחשבטקרביצוע

המכוןמחלקותכלמעברשלהמשמעויותייבחנותשט"ו

באינטרנט.טקרלביצוע

וועדותהצטיינותגמולועדתההןראה:בטקרשדמןשדם

ההוראה.הערכותאתבחשבוןמביאותהמינויים

ללמוד-המרציםשלההןראה:בטקראחרדםשדמןשדם

למטרותהוראתםשלוהחלשיםהחזקיםהצדדיםעל

לימודידיקןאקדמיים,לענייניםהנשיאטגןשלשיפור.

מרצים/לשיבוצי-אקדמיותיחידותוראשיהטמכה

 .לקורטיםמתרגלים

המחלקות,לראשילמרצים,הטקר:תןצאןתדדןןח

ולנשיא.נשיאלטגנילדיקנים,

חובתגורטתהמכוןמדיניותשדעןרדם:שלןדדאןצדלןמד

לצלםהאפשרותכרגענשקלתלאולכןבשיעורים,נוכחות

בווידאו.קורטים

ומךון eויהודההאקדמיתהמכככה

אקדמי.לפיתוחמהיחידהחלקמהווהההוראהלקידוםהמרכז

itjlomda .asp חhttp:j jwww.yosh.ac. i ljacademy _U 

לפיתוחהיחידהמנהלתדוידובי'),ניצהדר'המרכז:ראש

 dח. itza@yosh.ac.ilאקדמי
(מנל"א).אקדמייםלענייניםלנשיאלמשנהכפדפןת:

המכללה,נשיאהמרכז:הנהלתשלאקדמדצןןת

ודיקנים.המנל"א

מזכירה.המרכז:אתהמאדדשנןטףצןןת

פעילויות

תחומיםבמגווןנערכותהטגללחבריהטדנאותטדנאןת:

הערכתמדיניותכמובמכללה,תפקידיםבעליולמגוון

הוראההאקדמית,ההוראהקידוםאקדמית,איכות

נערכותשנהבכלאקדמי.ומנהלמתוקשבתאקדמית

שעות. 50עד-40כשלבהיקףשוניםבנושאיםטדנאות

טגלחברכלבמכללה,המרכזתהוועדההחלטתעל-פי

בטדנאותלהשתתףחייבההוראה,למעגלשמצטרףבכיר

הוראה.

לשיפורהטגללחבריאישיייעו')למרצדם:אדשדטדןע

דרישה.לפיההוראה,

הןראהחןמרדשללאןרבהןצאהןתמדכהטדןע

טטטיטטי,בייעו')הטגללחבריטיוע :לדמןד)(חןברןת

ועוד.תקשובבשירותיובאנגלית,בעבריתבעריכה

מרציםהמרכזת,הוועדההחלטתעל-פיחדשדם:מרצדם

הוראה.בטדנאותלהשתתףחייביםחדשים

למתרגלים.טדנאותמתקיימותזןטר:טגל

(משובימרציםלהערכתאחראיהמרכזהןראה:טקרד

טמטטרכלבטוףהלימודים,שנתכלבמהלךהוראה).

הטקר .מרציםהערכתמשוב,נערךקי')טמטטרלרבות

לשימושמעברלקראתמעטפות,באמצעותנערך

-60%כהואההוראהבטקריהמשתתפיםאחוזבאינטרנט.

 .הטטודנטיםמן

שיטתעל-פיההןראה:הערכתשלאחרדםטןגדם

במכללה,הנהוגההצטיינותלגמולהקריטריונים

למטפרבהתאםההוראהאיכותבגיןטגלחברימתוגמלים

לקידוםותרומתםמשרתםהיקףבקורט,המשתתפים

 .האקדמיתההוראה

האקדמד:הקדדןםבהלדךההןראהבהערכןתשדמןש

להעלאההקריטריוניםאחדמשמשותההוראההערכות

קביעות.ולמתןבדרגה

נתוניםלצורךבעיקרההןראה:בטקראחרדםשדמןשדם



השיפור·ומידתהטגלחבריאחרומעקבהשוואתיים

 ,המחלקותלראשיהדיקנים,לכלהטקר:תןצאןתדיןןח

הטגל.ולחברילמנל"א

טגללחברימטייעהמרכזמבחנים:בדיקתשירןתי

ועלמהימנותעלהקפדהתוךרב-ברירה,בחינותבפיתוח

מהניתוחממוחשבת.היאהמבחניםבדיקתהבחינות.טיוב

ככליהמבחןטיבעלטטטיטטימידעמתקבלהממוחשב

הישגים.למדידת

הדיקנים,באחריותלטטןדנטים:בלמידהעזרהשירןתי

והמרכז.המחלקותראשי

באתרכתובתישהטגלחברילכלתקשןב:שירןתי

הנהלת .מלמדיםשהםהקורטיםרשימתעל-פיהמכללה

המרצהעםקשרליצורטטודנטיםמעודדתהמכללה

לומדהגםנמצאתבשימוש .האלקטרוניהדוארבאמצעות

חיפה,באוניברטיטתפותחהאשרהמידע,לאוריינות

והיאבלבד,ולשימושהלמכללהמיט"לדרךהתקבלה

טגללחברימיועדבלומדההשימוש .יוצריםבזכויותמוגנת

הלומדהאתלהתקיןניתן .בלבדבמכללהוהטטודנטים

מערכתבאמצעותהטגלחברישלהמתוקשביםבקורטים

 .מכלולשלמידעשירותי

חברילידיעתהמביאאתרבפיתוחמטייעתהיחידהמידע:

ובחו"ל.באר')המתרחשתהפעילותאתהטטודנטיםהטגל

ההןראה:בתחןםבמחקריםהשתתפןתעידןד

זה,בתחוםבמחקרלעטוקהטגלאנשיאתמעודדהמרכז

,לארגןובחו"לבאר')בין-מוטדייםפעולהשיתופיליזום

 .זהבתחוםובין-לאומייםארצייםבכנטיםולהשתתף

שלןידאןטפרייתןקיןםשיעןריםשלןידאןצילןמי

קורטים 47צולמוהאחרונותהשניםבשלושקןרטים:

לצפייתבטפרייהנמצאותהווידאוקלטות .מלאבאופן

 .הטטודנטים

 .במרכזקיימתהןראה:בנןשאיטפרייה

בהנדסההאקדמיתהמכבבה

אורט-בראודה

והלמידהההוראהופיתוחלקידוםהמרכז

d חt a חceme חter for the Adva חhe Ce ז

eaching זDevelopment of learning and 
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 .תשט"דהמרכז:הקמתשנת

הטגלחברתמעוז,מיכל 'דרהמרכז:ראש

ביוטכנולוגיהלהנדטתבמחלקההאקדמי

mmaoz@braude.ac.il 
המכללה.לנשיאכפיפןת/דיןןח:

להוראהמהמחלקהמרציםהמרכז:שלההיגןיצןןת

התקשוב,יחידתראשלהוראה),המחלקהראש(לרבות

ומרציםהטטודנטיםלדיקןהמשתייךבפרטהטיפולצוות

שלושגםקיימות .בנושאענייןבעליהשונותמהמחלקות

ההוראהלקידום :לחודשאחתהנפגשותמשנהועדות

ולמחקרהלומדוטיפוחהלמידה,לשיפורהטגלופיתוח

אחרמחקרייםבכליםעוקבותהללוהוועדותוהערכה.

 .המרכזפעילויות

 .משרהבחצימזכירה :המרכזאתהמאיישנןטףצןןת

פעילויות

הוראתבנושאיהןראה:בנןשאילטגלהשתלמןיןת

לבחינה,הלומדוהכנתמבחןערכתפיתוחהמתמטיקה,

שנתיתהשתלמות-והשנהאינטטרומנטליתהעשרה

להנחיה.מהוראההמעברבנושא

הרצאותוכולללימודיםשנתכלבתחילתנערךעיןו:יןם

 .ותקשובהוראהלמידה,שלבנושאיםוטדנאות

בידילמרכזמופניםהמרציםלמרצים:אישיטיןע

ראשיאואקדמיים)לענייניםהנשיא(טגןהטנל"א

בשיפורעזרהקבלתלצורךעצמיתביוזמהוגםהמחלקות

ההוראה.דרכי

בקרביושרהשלערכיםהטמעתבנושאיםטדנאןת:

ודרכיםכיתהאקליםבהוראה,מצוינותהטטודנטים,

 .הנשירהולמניעתבלמידההקשייםלמיתון

להוראהאוריינטציהימיחדשים:למרציםמיןחדטיןע

לטיועהאחראיהמרצה .טמטטרכלבתחילתבמכללה

הטמטטרבמהלךבקשרעימםנותרהחדשים,למרצים

לאבנושאיםגםלפניותכתובתומהווהלעבודתםהראשון

 .מקצועיים

שלדרגזהבשלבאיןבמכללהזןטר:לטגלמיןחדטיןע

זוטר.טגל

באמצעותנערךהטקרהטנל"א.באחריותההןראה:טקר

אינטרנטי,לטקרלעבורהאפשרותנשקלתמעטפות.

בנושא.ניטויייערךתשט"וב'שבטמטטרוייתכן

ראשיביקור :ההןראההערכתשלאחריםטןגים

ראש"הערכתטופטומילוימרציםבשיעורימחלקות

המרציםשלשנתיתהערכהמובנה),(טופטמחלקה"

ההוראה,היבטיכלאתהמקיפההמחלקהראשעל-ידי

קורטים,עדכוןלימוד,תכניותקורטים,הכנתלרבות

וכדומה.נהליםעלהקפדה

 :האקדמיהקידןםבהליךההןראהבהערכןתהשימןש

 .הטגלחברשלהשנתיתבהערכהמרכזימרכיבמהווה
מהוותהטקרתוצאותההןראה:בטקראחריםשימןשים

הניתניםזiע l0,000בטךהצטיינותבמענקימרכזימרכיב

,ומרכיבהטגלחברימקרבהמצטייניםהמרציםלחמשת

מןהמוריםלחמשתזiע l,OOOבטךהצטיינותבמענקייחיד

בטקרהמצטייניםהמרצים 20 .ביותרהמצטייניםהחו')

שעותקיהםהערכהמכתבימהטנל"אמקבליםההוראה

בהתאםשוניםבניטוחים ,האישילתיקמועברים

מענקמקבליםבהצטיינותםהמתמידיםמרציםלהישגיהם.

מהטנל"אמקבליםחלשיםומרציםממושכת,השתלמות

האישי.לתיקמועבריםשעותקיהםמתאימים,מכתבים

 .וקידוםעזרהלקבלתלמרכזאלהמרציםמפניםהמכתבים

בהשתתפותשיחהנערכתבמיוחדחלשיםלמרצים

מרצה .שיפוראמצעינידוניםובההמחלקה,וראשהטנל"א

הערכותיוהשיפוראמצעילמרות,ואשרבחולשתוהמתמיד

 .העטקתוהמשךתישקל-נמוכותהטטודנטיםעל-ידי

עלהאקדמיןתהיחידןתןלראשילמרציםהדיןןח

 .קייםהטקר:תןצאןת

שיעוריאיןשבהםבקורטיםמבחנים:בדיקתשירןתי

עזרההמרצהמקבל ,-50מגדולהטטודנטיםומטפר ,תרגול

תרגילים.בבדיקת

המפעילהתקשוביחידתפועלתבמרכזתקשןב:שירןתי

השתלמויותבאמצעותבהטמעתםומטייעתקורטיםאתרי

משתמשיםהמרציםלמרצים.שוטףוטיועפנימיות

= ~ 
aב = ~
~ 
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קורטאתרית 11לבנ Clickitב-או High Learnב-

 .לתרנול WebAssignוב-

ביותר.מצומצםבהיקףמת 11קהןראה:בנןשאיטפרדוה

נמצאןלמרצה:לטטןדנטןהןראהלמידהעזרימרכז

 .ה 11בנבשלבי

השרתעלמועלותהקלטותשיעןרים:שלןידאןצילןמי

הטטודנטים.לשימוש

"יוזמותבנושאבין-לאומיכינוטבין-לאןמי:כינןט

n במאינערךהנבוהה"בהשכלההלמידהלקידוםדשות

מדי"ערךהכינוט .ו"ל nמים nאורשניבהשתתפות 2005

לטכנולוניההנבוההטפרובבית,במכללהןי(לטירונשנה

בירושלים).

מעוו eסמי-כהנדסה,האקדמיתהמכככה

ההוראהלקידוםהמרכז

Center for Promotion of Teaching 
http://www.sce.ac.il 

שללפעילותהכהמשךתשט"והמרכז:הקמתשנת

מאז , 1996משנתמת 11הקההוראהלשיפורהיחידה

האקדמית.המכללהשלטודה 11

בכירהטנל,חברתתבורדוריתדר'המרכז:ראש

 dtavor@sce.ac.ilכימיתלהנדטהבמחלקה
המכללה.לנשיאכפיפןת:

בכיר,אקדמיטנלחברעומדהמרכזבראשאקדמי:צןןת

והנשיא.נוטףבכיראקדמינצינבווחברים

להערכהיחידהראשהמרכז:אתהמאיישנןטףצןןת

מלאה.במשרהומחשובתקשובואחראיתמשרהצי nבוהדרכה

54 

פעילויות

פניםמתמשכות,ןטדנאןת:עיןןימיהשתלמןיןת,

שונותלקבוצותם, 11מקצועמרציםת 11בהנחוחוץ-מוטדיות,

וחדש.זוטרטנלחבריובכללםמרצים,של

הלימודים,שנתפתיחתלקראתןגיבןש:היערכןתימי

ההוראהאיכותשיפורבנושאיהאקדמיהטנלחברילכל

 .נכונהוהיערכות

עוץ 11מתן ,בהרצאותביקורכולללמרצים:אישיליןןי

ה 11פנו/אומחלקהראששלוהפניהדרישהלפיאישי

המרצה.שלאישית

מרציםקבוצתביוזמתעמיתים":בין"למידהפרןיקט

טדנאות,משותפות,התכנטויותמת 11מקהקבוצה .בכירים

שיפורשמטרתםודיונים,בשיעוריםם 11הדדביקורים

 .ללומדיםהטטודנטיםוהפיכתההוראהתהליכי

מיועדבשיעורים)ביקור(לרבותלמרצים:אישיטיןע

המחלקות.ראשיבידיהמופניםוותיקיםחדשיםלמרצים

המכללהשלהיווטדהמיוםנערכיםהןראה:טקרי

נערךהטקרתשט"דהלימודיםלשנתעד .) 1996 (

המשתתפיםאחוזבכיתות.שחולקושאלוניםבאמצעות

הטקריםתשט"ההלימודיםמשנתהחל . 90%עלעלה

בטקריההשתתפותאחוזהאינטרנט.באמצעותמבוצעים

לניבושאחראיהמרכז . 55%טביבנעהמקווניםההוראה

התוצאות.ולניתוחהטקרלביצועהשאלון,

האקדמי:הקידןםבהליךההןראהבהערכןתהשימןש

בדרנהלהעלאההשיקוליםממכלולחלקמהוותההערכות

מדדמהוותהןכ,ךעלנוטף .טווחארוךחוזהעלולחתימה

נות. 11הצטתוטפתלקבלתהמצוינותכללימתוך

הזוכיםהמרציםההןראה:בטקראחריםשימןשים

כדיבהשתלמויותלהשתתףמחויביםנמוכותלהערכות

לאורךנבחנתוהשתפרותםאישיות,חולשהנקודותלשפר

הטקרבתוצאותמשתמשיםמחלקות/יחידותיראשזמן.

 .בקורטיםומתרנליםמרציםולשיבוץלהמלצות

עלהאקדמיןתהיחידןתןלראשילמרציםהדיןןח

המכללהנשיאבפנימוצנותהתוצאותהטקר:תןצאןת

מרצהכלהדיווחלאחר .אקדמיותויחידותמחלקותוראשי

האישיותתוצאותיואתאישי,,באופןעליומהממונהמקבל

 .נרפיתתצונהבליווי

במכללה:ההןראהלחשיבןתהמןדעןתהעלאת

עמיתים"בין"למידהפרויקטצוותהקמתדרךנעשתה

 . Well Beingפרויקטבמטנרת
יוזםהמרכזההןראה:איכןתבנןשאימקצןעיתטפרןת

 .המרציםלשימושאלהבנושאיםטפרותרכישת

טיועלצורךהמרכזעל-ידינרכשאןר-קןלי:עזרציןד

דים). 11נומחשבים(מצנותהמרציםבידי

שלבפרויקטהוחלהשנהשיעןרים:שלןידאןצילןמי

ציודרוכשהמרכזברשת.שיהיודים nאקורטיםצילום

 .הנושאאתלקדםכדיעזר

דיקןריות nבאלטטןדנטים:בלמידהטיןעשירןתי

עמיתים"ביןלמידה"הפרויקטנםם 11מתק .הטטודנטים

 .לעילהנזכר

לכל .במכללהלתקשובראי nאהמרכזההןראה:תקשןב

אישישבמרכז . High Learnב-מלווהאתרישקורט

למרציםתמיכהונותןבתקשובהעוטקמלאהבמשרהטנל

בכלומעורבתבמיט"לחברההמכללהולטטודנטים.

 .בתחוםהפעילויות

כמינהכהמכככההאקדמיהמסכוכ
והמחקרההוראהרשות

Teaching and Research Authority 
http://www.colman.ac.il/rashut 

תשט"א.הרשןת:הקמתשנת

לתקשורתהטפרביתנוטק,הללפרופ'הרשןת:ראש

hnossek@colman.ac.il 
לרקטור.כפיפןת/דיןןח:

נופיםשנימונההרשןת:הנהלתשלאקדמיצןןת

נים 11המתענטנלמחברי,מורכבתההיגןיןעדת-

אחדותפעמיםומתכנטיםההוראהאיכותבנושאיבמיוחד

בטוניותמתמקדיםהדיוניםההוראה.רשותביזמתבשנה

מקרבהרשותעל-ידיהממוניםהחשיבהבצוותיהמועלות

ההנהלהלאישורמועברותההחלטותההינוי.ועדתחברי

רשותמפתחתהאישורלאחר .המטלולשלהאקדמית

פורוםבשיתוףההחלטותלמימושהכליםאתההוראה

מנציני,מורכבההןראהנאמניפןרןם .ההוראהנאמני

עוטקהפורום .האקדמיותהיחידותכלשלההוראהועדות

ההוראהאיכותקידוםבתחוםהאקדמיותהיחידותבצורכי

האקדמיתההנהלההחלטותבמימושלרשותע 11ומט

הכליםוהטמעתההוראהאיכותקידוםשלבנושאים

 .ביחידותההוראהאיכותלשיפור



מלאהבמשרהמנהליתקןעלהרשותמזכירכןטף:צןןת

 .שעותלפיחלקיתהעובדתפעילותומרכזת

פעילויות

החוץ)מןמורים(לרבותוזוטרבכירלטגלטדכאןת:

 ,קהלבפניהופעה ,הוראהוטננונותשיטותשלבתחומים

הפורטלוהטמעתבהוראהטכנולוניותמיומנויותפיתוח

ההוראהרשות .בווהשימוש ) High Lear(חהלימודי

הלימודי.הפורטלהטמעתתהליךאתומרכזתמובילה

המחשובוועדתהמחשביחידתבשיתוףמתבצעתהפעילות

כלהטכנולוניה.אתהמובילההיאוהפדנוניההמטלולית,

 .בפורטלאתרבפתיחתמחויבקורט

והדרכהאישימקצועיייעוץניתניםלמרצ'ס:א'ש'ט'ןע

 .האקדמיותהיחידותדרישותעל-פימתקשיםלמורים

טדנהחדש'ס:פרןכטלדדסןלמתרגל'סלמרצ'סט'ןע

טנללאנשינם(הפתוחיםמפנשיםשישהבתמיוחדת

כולליםהנושאיםשעות). 48שלכוללבהיקףאחרים,

יעילה,הוראהשלמאפייניםולתפקיד,למטלולאוריינטציה

עם "ו"החוזההראשוןהשיעורהשיעורים,ותכנוןהטילבוט

ועבודות,מבחניםוציינוןובדיקהמבחניםכתיבתהכיתה,

g חMicro-teachi -וניהולבכיתהההוראהאיכותשיפור

בהתננדויות).(טיפולבכיתההתקשורת

באמצעותנערךהרשות,באחריותההןראה:טקר

מועברתשט"ההלימודיםמשנתהחל .מודפטיםשאלונים

ייחודימרכיבבווישההוראה,יחידותבכלאחידשאלון

 .אקדמיתיחידהלכלאופציונלי

האקדמ':הק'דןסבהל'רההןראהבהערכןתהש'מןש

 .האקדמיבקידוםחשובמרכיבמהווהההוראההערכת

עלהאקדמ'ןתה'ח'דןתןלראש'למרצ'סהד'ןןח

למרצה,נמטרהטקרתוצאותעלהדיווחהטקר:תןצאןת

החונ/הדיקןלראשההתמחות,למרכזהקורט,למרכז

 .ולרקטור

נעשיתבמכללה:ההןראהלחש'בןתהמןדעןתהעלאת

מקרבחשיבהצוותיהקמת-עיקריותדרכיםבשלוש

לשיפורוכליםדרכיםומציעיםהדניםהאקדמיהטנלחברי

לאחרבשטחמיושמיםשבחלקםוהלמידה,ההוראהאיכות

מוענקיםכןכמו .שוניםבפורומיםאישורוקבלתדיונים

בעלילמרציםפרטים

עלמיוחדתתרומה

איכותיתעשייה

 ,ההוראהבתחומי

והקהילה.המחקר

"מועדוןמופעל ,לבטוף

ניתנותובוההוראה",

בנושאיםאורחהרצאות

באיכותהקשורים

ההוראה.

הונהנט'לבןט'ס:

לכלאחידטילבוטמבנה

פורמטקייםהיחידות.

הטילבוטשלממוחשב

הקורטלאתרהמועלה

 ) Highהלימודיבפורטל
 . Lear(ח

האקדמיתהאחריותבמטנרתמבחכ'ס:בד'קתש'רןת'

 .הרשותשל

עתוכתביטפרותרוכשתהרשותמקצןע'ת:טפר"ה

מצוייםכותרים-100כולמידה.הוראהבתחומימקצועיים

המטלול.שלהמרכזיתבטפרייה

לקידוםייחודיתכתרומה :הגןבה""עלהעתכתבהפקת

אתהרשותיזמהההוראהאיכותבתחוםוהמעשההשיח

הנבוהבחינוךהוראהלענייניעתכתבשללאורהוצאתו

אחתהרשותעל-ידימופקהעתכתב .הגןבה"על"-

במוטדותהבכירהאקדמיהטנלחברילכללומופץלשנה

בישראל.נבוההלהשכלה

http://www2.colman .ac.il/al_hagova 
ההןראה:א'כןתלק'דןס'ס Tמרכראש'פןרןס Tר'כן

הוראהמרכזיראשישלחשיבהפורוםהקמתיזמההרשות

בידעולשיתוףדעותלהחלפתובמכללותבאוניברטיטאות

איכותקידוםלטובתבמרכזיםהמצטברובניטיוןמקצועי

הפורוםאתמזמנתהרשות .בישראלבאקדמיהההוראה

ישיבותיו.אתומתעדתבשנהאחדותפעמים

בח'כןרההןראהא'כןתק'דןסבכןשאע'ןו'ןס

הרשותביוזמת 2004בדצמברנערךהעיוןיום :הגבןה

אורחיםמרציםשניהשתתפו .פולברייטקרןובשיתוף

 .מחו"ל

http://www.colman.ac.il/rashut/kenes • 

ןיי!: =
eב = ~
ןיי!:

ויייי-ין

= ,.... 
 .ב:

55 

למינהלהמכבלההאקדמיהמסבוב 5הגובהעב


