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ב.
טקר ההוראה :זה שלוש שנים מתקיים בתום כל טמטטר

בגיליון הראשון של "על הגובה" ,שיצא
לפני ארבע שנים ,פרטמנו מידע על מרכזי

לניתוח התוצאות .שיעור ההיענות לטקר האלקטרוני נע

המוטדות להשכלה גבוהה בארז .בגיליון

טביב

זה אנו חוזרים על המשימה כדי לעמוד על
•1

המידע ממוין ראשית על האוניברטיטאות
ולאחר מכן על המכללות לפי טדר אלף-

השימוש בהערכות ההוראה בהליך הקידום האקדמי:
נשקל כחלק ממערכת השיקולים להעלאה בדרגה ולקבלת
קביעות.

שימושים אחרים בטקר ההוראה :על בטיט תוצאות

הטקר מוענקות בכל שנה תעודות הוקרה

לכ 30-

מרצים

מצטיינים בתחום ההוראה.

תוצאות הטקר :בתום הטקר מועבר דו"ח מפורט לדיקני
הפקולטות ולראשי המחלקות וכן דו"ח אישי לכל מרצה.

אונוברסוטאות
אוניברסיטת בו-גוריוו בנגב
המרכז לאיכות ההוראה

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

תקשוב ההוראה :קיים גוף נפרד לענייני תקשוב.
צילומי וידאו של שיעורים וקיום טפריית וידאו של
קורטים :באחריות לשכת דיקן הטטודנטים.

אוניברסיטת חי  9ה

שנת הקמת המרכז :תשט"ב.

ראש המרכז :פרופ' )מן המניין( ערן שר ,המחלקה

מכונות sher@bgu.ac.il

כפיפות :לרקטור האוניברטיטה.

צוות אקדמי של הנהלת המרכז :ועדת היגוי המורכבת
מנציגים של הפקולטות השונות באוניברטיטה ,המשנה
לרקטור והמזכיר

50%

בממוצע.

דיווח למרצים ולראשי היחידות האקדמיות על

ביתי של שם המוט.ד

להנדטת

באחריות המזכיר האקדמי ואגף המחשוב באוניברטיטה.

המרכז אחראי לגיבוש שאלון הטקר ולקביעת קריטריונים

ההוראה ,שפעלו אותה עת במטגרת

ההתפתחות הגדולה שחלה בנושא זה מאז

טקר ההוראה באמצעות האינטרנט .ניהול הטקר נמצא

היחידה לקידום ההוראה

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

1997

ראש היחידה :דר' יוטי בר

bary@construct.haifa.ac.il

האקדמי .

צוות נוטף המאייש את המרכז :עובד מנהלי בתקן של

כפיפות :לרקטור האוניברטיטה.
ועדת היגוי :המשנה לרקטור ,ראש היחידה ,המזכיר

חצי משרה.

האקדמי ושלושה אנשי טגל.
צוות נוטף המאייש את היחידה :מרכזת מנהלית.

פעילויות
טדנאות הכשרה בטיטית להוראה :לכל המתרגלים
ועוזרי ההוראה החדשים

)כ 200-

מדי שנה(.

טדנאות לשיפור מיומנויות ההוראה :לחברי טגל בכיר

פעילויות
טדנאות למרצים :טדנת העשרה לאנשי טגל ותיקים,

צעירים שהצטרפו זה מכבר למעגל ההוראה באוניברטיטה.

הכנת מצגות ממוחשבות

טיוע אישי למרצים :ביקור בשיעורים של חברי טגל לשם

שימוש נכון בקול ,הופעה בכנטים ,התמודדות עם פחד

מתן ייעוץ אישי ,מתבצע לפי דרישה.

קהל )עם אפשרות לקבלת ייעוץ אישי( ,תקשורת בלתי

-

למתחילים ולמתקדמים,

מילולית בהוראה ,חיבור מבחנים" ,מעוררי עניין"

.1

משתתפים ברשימה זו המרכזים שהיו ידועים למערכת עד למועד

בהוראה.

טגירת הגיליוו .המידע הועבר לנו על-ידי ראשי המרכזים ,על-פי רשימת

טדנאות למרצים חדשים :מרצים חדשים מתבקשים

קטגוריות שניטחנו עבורם.

בידי הרקטור להשתתף בטדנה שנמשכת שלושה ימים.

עכ הגובה  5המסכוכ האקדמי המכככה כמינהכ
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למשתתפים ניתן גם ליווי אישי בהתאם לצורך.

אוניבךסיטת תל-אביב

סדנאןת לחתרגלךם :טדנאות חובה למתרגלים

המרכז לקידום ההוראה

בטטטיטטיקה ,במתמטיקה ,במדעי המחשב ובכלכלה.

 gח  t of Teachiח  cemeח  ter for the Advaח The Ce
 terח  gceח http://www.tau.ac.il/teachi

טדנאות למתרגלים במדעי הרוח והחברה בנושא הוראה
יעילה.

שנת הקחת החרכז :תשנ"ז

ךךעןץ אךשך :מורכב משלוש פגישות :הראשונה עוטקת

ראש החרכז :פרופ' )מן המניין( נירה חטיבה ,ראש

) (. 1997

באיתור הבעיות ובניתוח המשובים .השנייה עוטקת

החוג לתכנון לימודים והוראה ,בית הטפר לחינוך

בתצפית ובצילום השיעור ,והשלישית עוטקת בניתוח

 ira@post.tau.ac.ilח

השיעור ובמתן משוב.

כפךפןת/דךןןח :לטגן הרקטור.

ךחך עךןו בנןשאך הןראה ןלחךדה :בעבר התקיימו ימי

ןעדת ההךגןך של החרכז :טגן הרקטור ,ראש המרכז,

עיון בנושאים האלה :א .טקר שביעות רצון מההוראה:

המזכירה האקדמית ונציגים שהם אנשי טגל בכירים מכל

כיצד לפרשו ,כיצד להיעזר בו? ב .תרבות הרייטינג

הפקולטות  .לנציגים יש תפקיד ביצועי בפקולטות ליישום

באקדמיה :הילכו שניהם יחדיו? ג  .הנחיית עבודות

החלטות ועדת ההיגוי.

לתארים מתקדמים.

צןןת נןסף החאךךש את החרכז :מזכירה במשרה מלאה

העלאת המודעות לחשיבות ההוראה באוניברטיטה:

ושתי יועצות הוראה ,כל אחת בחצי משרה .

הרקטור המליז לראשי החוגים לקיים טמינר מחלקתי
אחת לשנה ,העוטק בהוראה ובלמידה באקדמיה  .היחידה
לקידום ההוראה עומדת לרשות החוגים בגיבוש

טמינרים אלה.
אתר אךנטרנט :האתר מכיל מאגרי מידע על שיטות

הוראה ולמידה עדכניות וממצאי מחקרים על הוראה
אוניברטיטאית.

פרסןם חךדעןו :חברי הטגל האקדמי מקבלים מידעון
ובו מידע על כל פעילויות היחידה ופנייה של הרקטור
להתעדכנות והתחדשות בתחום ההוראה .

סקר ההןראה :מתבצע על-ידי היחידה לתכנון אקדמי .
השךחןש בהערכןת ההןראה בהלךך הקךדןם האקדחך:

ועדת המינויים מקבלת את ממצאי הטקר של המועמד
בשנים האחרונות ובהתאם לממצאי הטקר מפנה את
המועמד לקבלת ייעוז אישי ביחידה לקידום ההוראה.
שךחןשךם אחרךם בסקר ההןראה :הטקר מאפשר לאתר

מרצים מצטיינים ומרצים שזקוקים לטיוע בשיפור הוראתם .
על-פי ממצאי הטקר נשלחת הזמנה אישית למרצים
להשתתף בטדנה לשיפור ההוראה .כמו כן ,הטקר מאפשר
לאתר חוגים ,שבהם נדרשת העשרה בתחומי ההוראה

לשם פיתוח טדנה ייחודית בהתאם לצורכי החוג .
דךןןח לחרצךם ןלראשך הךחךדןת האקדחךןת על

פעיכויות
סדנאןת :לשיפור מיומנויות הוראה )עם מיקרוטיצ'ינג(

-

למרצים ולמתרגלים בנפרד

-

שליטה בקול ,שפת גוף,

כתיבת מבחנים פתוחים וטגורים ,הוראה לחשיבה ברמה
גבוהה ,שימושים פדגוגיים במצגת פאוארפוינט ותכנון
קורט .

הרצאןת :לטגל האקדמי בנושאי הוראה טובה .
סךןע אךשך לחרצךם :על-פי פנייתם או בהפניה של ראשי

המחלקות האקדמיות.

קןרס לחרצךם חדשךם :של שתי שעות טמטטריאליות
)  28שעות( .הקורט כולל את מרבית הנושאים המוצגים
ברשימת הטדנאות שלעיל.
חשלןח "טךפךם" להןראה טןבה בדןאר אלקטרןנך:

לכל חברי הטגל אחת ל 3-2-

שבועות.

העלאת החןדעןת לחשךבןת ההןראה באןנךברסךטה:

טגן הרקטור וראש המרכז עורכים פגישות עם אנשי הטגל
האקדמי )במטגרת טבב במועצות הפקולטות( כדי להעביר
את המטר של עמדת ההנהלה לגבי חשיבות ההוראה
הטובה וכדי להטביר את משמעות הטקר והיבטים שונים
של ההוראה באוניברטיטה.
סקר ההןראה :נערך מיום הקמת המרכז באחריות

תןצאןת הסקר :ממצאי הטקר נמטרים למרצים ,לראשי
החוגים ,לדיקנים וליחידה
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לקידום ההוראה .
שךרןתך תקשןב :מתבצעים על-ידי

היחידה להוראה נתמכת מחשב  .היחידה

לקידום ההוראה מעודדת את כל
המשתתפים בטדנאות השונות לקדם את
תקשוב הקורטים שהם נותנים.
שךרןתך בדךקת חבחנךם :השירות ניתן

על-ידי היחידה לייעוז טטטיטטי בשיתוף
אגף הבחינות .המשתתפים בטדנה

לחיבור מבחנים ,הנערכת ביחידה לקידום
ההוראה ,מקבלים הטבר על השירות ועל
הנהלים המקובלים.
שךרןתך סךןע בלחךדה לסטןדנטךם:

השירות ניתן על-ידי היחידה לקידום
הטטודנט.

r---------------------------"'1

נלווה במחלקה להוראת הטכנולוגיה
והמדעים

abigailb@tx.technion.ac.il
כפיפןת/דיןןת :לדיקן לימודי הטמכה .

ןעדת ההיגןי של המרכז :דיקן לימודי
הטמכה  ,ראש המרכז וארבעה אנשי טגל.
צוות נוטף המאייש את המרכז  :יוע'(

לתקשוב בהוראה ) 100%

הוראה ) (, 100%
ומבחנים ) (, 150%
)  (, 300%צוות הערכה

משרה( ,יוע'(

צוות מדור משאלים
צוות אור-קולי

ומחקר הכולל

=
r.:
-.
:בו

eו

r.:

וייייייייין

,....
=

ב.

טטודנטים לתארים מתקדמים ) . ( 300%
המרכז ובתמיכת טגן הרקטור ,המזכירה האקדמית ואנשי

יחידת מערכות מידע באגף המחשוב  .עד שנת הלימודים
תשט"ג ,לרבות שנה זו ,הטקר נערך על-ידי מילוי טפטים

בכתב בכיתות  .החל משנת הלימודים תשט"ד הוא נערך
באינטרנט לכל הקורטים  .אחוז המשתתפים הממוצע
בשני הטמטטרים א-ב בתשט " ה

בתשט " ו עלה אחוז המשתתפים
הנטקרים היה יותר

היה . 58%
על  , 63%ומטפר

בטמטטר א

הטפטים

פעיכויות
טדנאןת :שיפור ההוראה

הישגים,

יישומי PPT

בכיתהn ,

יבור

מבn

נים והערכת

להוראה ,תכנון ובנייה של אתר

מלווה לקורט באמצעות מערכת

. Moodle

טיןע אישי למרצים :ייעו'( אישי לחברי טגל ותיקים
על-פי בקשתם או על-פי בקשת דיקן לימודי הטמכה

מ . 110, 000-

השימןש בהערכןת ההןראה בהליך הקידןם האקדמי:
המרכז מטפק לכל ועדת מינויים ,לגבי כל מועמד ,דוח

)בהתייחט לציוני משאל המרצה( .הייעו'( כולל צפייה
בשיעורים ,צילומי וידאו של שיעור בהתאם לצורך ומתן

של תוצאות הטקר בכל הקורטים שבהם לימד בשנים

משוב .

האחרונות ,יחד עם מטמך הנחיות המותאם לפקולטה,

טיןע למרצים תדשים :טדנת הוראה לחברי טגל חדשים

לפרשנות מושכלת של תוצאות הטקר בשיקולי הקידום.

וליווי אישי בשנת ההוראה הראשונה .

שימןשים אתרים בטקר ההןראה :על-ידי המרצים

טיןע לטגל זןטר :תכנית להכשרת מתרגלים חדשים

-

ללמוד על הצדדים החזקים והחלשים של ההוראה שלהם

למטרות שיפור  .על-ידי ראשי יחידות אקדמיות

-

לשיבוצי

להוראה הכוללת טדנאות וחונכות בשנה הראשונה.
ניתן ייעו'( אישי למתרגלים על-פי בקשתם או לבקשת

מרצים/מתרגלים לקורטים ,לבחירת מרצים מצטיינים

הפקולטות .כיום מיישמים תכנית מורחבת להכשרת

פקולטטיים לקבלת פרט הרקטור על הוראה ,לבחירת

מתרגלים להוראה המלווה במחקר הערכה .בתכנון

מורים מבין הטגל הזוטר שהם מצטיינים פקולטטיים

ובפיתוח נמצאת טדנה ייעודית להכשרת מדריכי מעבדות.

לקבלת פרט הדקאן על הוראה .

טקר ההןראה :המרכז אחראי לטקר ההוראה הנערך

דיןןת למרצים ןלראשי היתידןת האקדמיןת על

באמצעות שאלונים למילוי ידני  .אחוז המשיבים  -כ 50%-

תןצאןת הטקר :הדיווח למרצים הוא אישי ,נעשה

באינטרנט וניתן לצפייה לאחר מטירת ציוני מועד א .
ראשי היחידות האקדמיות מקבלים לצפייה באינטרנט
את התוצאות של כל המורים ביחידה שלהם  .הם מקבלים
מהמרכז גם טיכומים מיוחדים המעוצבים באופן "ידידותי

למשתמש' :כלומר ,נוח לפרשנות ,ומשמשים כלי לזיהוי
בעיות מגוונות בהוראה.

שירןתי בדיקת מבתנים :המרכז מטפק שירות יעיל

לבדיקת מבחנים "טגורים " /רבי-ברירה ,לרבות ניתוח של

התוצאות ושאלות המבחן .
שירןתי תקשןב :קיים גוף נפרד לענייני תקשוב הקורטים

בשם

.Virtual TAU

צילןמי ןידאן של שיעןרים  :באחריות מרכז החישובים
באוניברטיטה  .הקלטות מועלות על השרת לשימוש
הטטודנטים .

מטופטי הטקר.
שימןשים בטקר ההןראה  :בחירת מרצים מצטיינים,

איתור מרצים הזוכים להערכות נמוכות והפנייתם למרכז
למתן טיוע ותמיכה  .תוצאות הטקר מטייעות לטטודנטים,
בעת רישום לקורטים ,בבחירת מרצה/מתרגל הקורט .
דיןןת תןצאןת הטקר :ציוני המרצים נגישים לכל

הטטודנטים וטגל ההוראה בטכניון  .הנהלת הטכניון וראשי
היחידות האקדמיות מקבלים דיווח מפורט בתדפיט הכולל
את ציוני הטקר של כל הפקולטות  .למרצים ניתנים טופטי
המישאל המקוריים של הקורטים שלהם ,הכוללים משוב
מטפרי ומילולי .
שירןתי בדיקת מבתנים :השירות כולל טריקת מבחנים,
ניתוח ועיבוד טטטיטטי של הנתונים .
תקשןב ההןראה :באחריות המרכז ,ובכלל זה הטמעת

מערכת

e

Moodle

לבניית אתרי קורטים  .המרכז אחראי

למתן תמיכה פדגוגית וטכנית למרצים באמצעות ייעו'(

הטכ Jוון ,מכון טכ Jונונו נו ךאנ

אישי  ,טדנאות ואתר תמיכה המשולב באתר הקורטים.

המרכז לקידום ההוראה

הפרויקט מלווה במחקר הערכה.
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צילןמי ןידאן של שיעןרים ןקיןם טפריית ןידאן של

קןרטים  :אולפן הווידאו על שם משה קרטו ,המהווה

ראש המרכז :דר' אביגיל ברזילי .תפקיד ניהולי .מרצה

חלק מהמרכז ,אחראי לצילומי קורטים שלמים מתוך

עב הגובה  5הססבוב האקדסי הסגבבה בסינהב
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מערכת הלימודים הרגילה בטכניון .כמו כן אחראי האולפן

להפעלת מערכת

 ceח  fereח Video cO

המנוצלת לצורכי

הוראה ומחקר וצילום פרויקטים ייחודיים בהתאם לבקשות

שדמןשדם אחרדם בטקר ההןראה :של המרצים

-

ללמוד

על הצדדים החזקים והחלשים של הוראתם למטרות
שיפור .של טגן הנשיא לעניינים אקדמיים ,דיקן לימודי

הפקולטות .באחריות המרכז גם טפרייה אור-קולית

הטמכה וראשי יחידות אקדמיות

הכוללת עמדות צפייה בקורטים ברשת.

מתרגלים לקורטים .

-

לשיבוצי מרצים/

דדןןח תןצאןת הטקר :למרצים ,לראשי המחלקות,

מכננות
המכון האקדמי-טכנוכוגי חוכון
המרכז לקידום ההוראה

 gח  t of Teachiח  cemeח  ter for the Advaח ( e
http://www.Hait.ac.ll
שנת הקמת המרכז :תשט"ה.

ראש המרכז :דר' מוטי פרנק ,חבר טגל במחלקה לניהול
טכנולוגיה ,לשעבר ראש המרכז לקידום ההוראה בטכניון.

לדיקנים ,לטגני נשיא ולנשיא.
צדלןמד ןדדאן של שדעןרדם :מדיניות המכון גורטת חובת
נוכחות בשיעורים ,ולכן לא נשקלת כרגע האפשרות לצלם
קורטים בווידאו.

המכככה האקדמית יהודה ו  eומךון
המרכז לקידום ההוראה מהווה חלק מהיחידה לפיתוח אקדמי.

 itjlomda .aspח http:jjwww.yosh.ac. i ljacademy_U

 km@hait.ac.ilח fra

ראש המרכז :דר' ניצה דוידובי'( ,מנהלת היחידה לפיתוח

כפדפןת/דדןןח :לנשיא המכון ולוועדה לקידום ההוראה.

אקדמי  itza@yosh.ac.ilחd.

צןןת אקדמד של הנהלת המרכז :הוועדה לקידום

כפדפןת :למשנה לנשיא לעניינים אקדמיים )מנל"א(.

ההוראה משמשת ועדת היגוי של המרכז לקידום ההוראה.

צןןת אקדמד של הנהלת המרכז :נשיא המכללה,

חברים בה ראש המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה
(,ר"וי) טגן הנשיא לפיתוח אקדמי ,דיקן לימודי הטמכה

המנל"א ודיקנים.
צןןת נןטף המאדדש את המרכז :מזכירה.

וראש המרכז לקידום ההוראה .הוועדה כפופה לנשיא
המכון·

צןןת נןטף המאדדש את המרכז :מתאמת מנהלית בחצי
משרה .בתקופת עריכת טקר ההוראה מועטקים עוזרים

נוטפים לפי שעות .המרכז מעטיק על בטיט שעות שני
יועצי הוראה בעלי תואר דר' בתחומי החינוך וההוראה.

פעילויות
טדנאןת :הטדנאות לחברי הטגל נערכות במגוון תחומים
ולמגוון בעלי תפקידים במכללה ,כמו מדיניות הערכת
איכות אקדמית ,קידום ההוראה האקדמית ,הוראה

אקדמית מתוקשבת ומנהל אקדמי .בכל שנה נערכות

טדנאות בנושאים שונים בהיקף של כ  40-עד 50

פעילויות

על-פי החלטת הוועדה המרכזת במכללה ,כל חבר טגל

מיועדות לחברי טגל תקניים.

בכיר שמצטרף למעגל ההוראה ,חייב להשתתף בטדנאות

הכשרה :הכשרת חברי טגל חדשים להוראה.

הוראה.

לדןןד מרצדם חדשדם :בשנת עבודתם הראשונה במכון .
תמדכה במרצדם ןתדקדם :שנמצאו מתקשים בהוראה או

מי שמעוניינים לשפר את הוראתם .

דרכד הפעןלה העדקרדןת של המרכז :טדנאות הוראה
וכניטה לשיעורים של מרצים וקיום שיחת משוב
לאחר מכן.
העלאת המןדעןת לחשדבןת ההןראה במכןו :נשיא
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שעות.

טדןע אדשד למרצדם :ייעו'( אישי לחברי הטגל לשיפור

ההוראה ,לפי דרישה.
טדןע ןתמדכה בהןצאה לאןר של חןמרד הןראה

)חןברןת

לדמןד( :

טיוע לחברי הטגל בייעו'( טטטיטטי,

בעריכה בעברית ובאנגלית ,בשירותי תקשוב ועוד.
מרצדם חדשדם :על-פי החלטת הוועדה המרכזת ,מרצים

חדשים חייבים להשתתף בטדנאות הוראה.

המכון מדגיש את חשיבות ההוראה בישיבות המועצה

טגל זןטר :מתקיימות טדנאות למתרגלים.

האקדמית ,בפורום דיקנים וראשי מחלקות ובמכתבים

טקרד הןראה :המרכז אחראי להערכת מרצים )משובי

לחברי הטגל האקדמי.

הוראה( .במהלך כל שנת הלימודים ,בטוף כל טמטטר

שדרןתד תקשןב ההןראה :תקשוב ההוראה הוא באחריות

לרבות טמטטר קי'( ,נערך משוב הערכת מרצים  .הטקר

המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה  .עם זאת ,המרכז

נערך באמצעות מעטפות ,לקראת מעבר לשימוש

כ 60%-

לקידום ההוראה מעודד חברי טגל המגיעים אליו לקדם

באינטרנט .אחוז המשתתפים בטקרי ההוראה הוא

את תקשוב הקורטים שהם מלמדים ומפנה אותם ,בהתאם

מן הטטודנטים .

לצור,ך למחלקה לטכנולוגיות של מערכות למידה.

טןגדם אחרדם של הערכת ההןראה :על-פי שיטת

טקר ההןראה :המרכז אחראי לטקר ההוראה במכון.

הקריטריונים לגמול הצטיינות הנהוגה במכללה,

הטקר מבוצע כיום בשיטה של מילוי טפטים בכיתות.

מתוגמלים חברי טגל בגין איכות ההוראה בהתאם למטפר

בשנת הלימודים תשט"ה בוצע פיילוט במחלקה אחת לגבי

המשתתפים בקורט ,היקף משרתם ותרומתם לקידום

ביצוע טקר ממוחשב באינטרנט .במהלך שנת הלימודים

ההוראה האקדמית .

תשט"ו ייבחנו המשמעויות של מעבר כל מחלקות המכון

שדמןש בהערכןת ההןראה בהלדך הקדדןם האקדמד:

לביצוע טקר באינטרנט.

הערכות ההוראה משמשות אחד הקריטריונים להעלאה

שדמןשדם בטקר ההןראה :ועדת גמול הצטיינות וועדות

בדרגה ולמתן קביעות.

המינויים מביאות בחשבון את הערכות ההוראה.

שדמןשדם אחרדם בטקר ההןראה :בעיקר לצורך נתונים

השוואתיים ומעקב אחר חברי הטגל ומידת השיפור·

פעילויות

דיןןח תןצאןת הטקר :לכל הדיקנים ,לראשי המחלקות ,

השתלמןיןת לטגל בנןשאי הןראה :בנושאי הוראת

למנל"א ולחברי הטגל.

המתמטיקה ,פיתוח ערכת מבחן והכנת הלומד לבחינה,

שירןתי בדיקת מבחנים :המרכז מטייע לחברי טגל

העשרה אינטטרומנטלית והשנה

-

השתלמות שנתית

בפיתוח בחינות רב-ברירה ,תוך הקפדה על מהימנות ועל
טיוב הבחינות .בדיקת המבחנים היא ממוחשבת .מהניתוח

יןם עיןו :נערך בתחילת כל שנת לימודים וכולל הרצאות

הממוחשב מתקבל מידע טטטיטטי על טיב המבחן ככלי

וטדנאות בנושאים של למידה ,הוראה ותקשוב .
טיןע אישי למרצים :המרצים מופנים למרכז בידי

שירןתי עזרה בלמידה לטטןדנטים :באחריות הדיקנים,

הטנל"א )טגן הנשיא לעניינים אקדמיים( או ראשי

ראשי המחלקות והמרכז.

המחלקות וגם ביוזמה עצמית לצורך קבלת עזרה בשיפור

שירןתי תקשןב :לכל חברי הטגל יש כתובת באתר
המכללה על-פי רשימת הקורטים שהם מלמדים  .הנהלת

טדנאןת :בנושאים הטמעת ערכים של יושרה בקרב

המכללה מעודדת טטודנטים ליצור קשר עם המרצה

הטטודנטים ,מצוינות בהוראה ,אקלים כיתה ודרכים

באמצעות הדואר האלקטרוני  .בשימוש נמצאת גם לומדה

למיתון הקשיים בלמידה ולמניעת הנשירה .

לאוריינות המידע ,אשר פותחה באוניברטיטת חיפה,
מוגנת בזכויות יוצרים  .השימוש בלומדה מיועד לחברי טגל

והטטודנטים במכללה בלבד  .ניתן להתקין את הלומדה
בקורטים המתוקשבים של חברי הטגל באמצעות מערכת
שירותי מידע של מכלול .

=
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דרכי ההוראה.

התקבלה דרך מיט"ל למכללה ולשימושה בלבד ,והיא

~
~

בנושא המעבר מהוראה להנחיה.

למדידת הישגים.

=

טיןע מיןחד למרצים חדשים :ימי אוריינטציה להוראה
במכללה בתחילת כל טמטטר  .המרצה האחראי לטיוע
למרצים החדשים ,נותר עימם בקשר במהלך הטמטטר
הראשון לעבודתם ומהווה כתובת לפניות גם בנושאים לא
מקצועיים .

טיןע מיןחד לטגל זןטר :במכללה אין בשלב זה דרג של

מידע :היחידה מטייעת בפיתוח אתר המביא לידיעת חברי

הטגל הטטודנטים את הפעילות המתרחשת באר'( ובחו"ל.

טגל זוטר.
טקר ההןראה :באחריות הטנל"א .הטקר נערך באמצעות

עידןד השתתפןת במחקרים בתחןם ההןראה:

מעטפות .נשקלת האפשרות לעבור לטקר אינטרנטי,

המרכז מעודד את אנשי הטגל לעטוק במחקר בתחום זה,

וייתכן שבטמטטר ב' תשט"ו ייערך ניטוי בנושא.

ליזום שיתופי פעולה בין-מוטדיים באר'( ובחו"ל ,לארגן
ולהשתתף בכנטים ארציים ובין-לאומיים בתחום זה .
צילןמי ןידאן של שיעןרים ןקיןם טפריית ןידאן של

קןרטים :בשלוש השנים האחרונות צולמו 47

קורטים

טןגים אחרים של הערכת ההןראה  :ביקור ראשי
מחלקות בשיעורי מרצים ומילוי טופט "הערכת ראש
מחלקה" )טופט מובנה( ,הערכה שנתית של המרצים

על-ידי ראש המחלקה המקיפה את כל היבטי ההוראה,

באופן מלא  .קלטות הווידאו נמצאות בטפרייה לצפיית

לרבות הכנת קורטים ,תכניות לימוד ,עדכון קורטים,

הטטודנטים .

הקפדה על נהלים וכדומה.

טפרייה בנןשאי הןראה :קיימת במרכז .

השימןש בהערכןת ההןראה בהליך הקידןם האקדמי :
מהווה מרכיב מרכזי בהערכה השנתית של חבר

הטגל .

שימןשים אחרים בטקר ההןראה :תוצאות הטקר מהוות

המכבבה האקדמית בהנדסה

מרכיב מרכזי במענקי הצטיינות בטך  l0,000זiע הניתנים

אורט-בראודה

לחמשת המרצים המצטיינים מקרב חברי הטגל ,ומרכיב

המרכז לקידום ופיתוח ההוראה והלמידה

יחיד במענקי הצטיינות בטך  l,OOOזiע לחמשת המורים מן

 heז
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שנת הקמת המרכז :תשט"ד .

ראש המרכז :דר ' מיכל מעוז ,חברת הטגל
האקדמי במחלקה להנדטת ביוטכנולוגיה

mmaoz@braude.ac.il
כפיפןת/דיןןח :לנשיא המכללה.

צןןת ההיגןי של המרכז :מרצים מהמחלקה להוראה
)לרבות ראש המחלקה להוראה( ,ראש יחידת התקשוב,
צוות הטיפול בפרט המשתייך לדיקן הטטודנטים ומרצים
מהמחלקות השונות בעלי עניין בנושא  .קיימות גם שלוש
ועדות משנה הנפגשות אחת לחודש  :לקידום ההוראה
ופיתוח הטגל ,לשיפור הלמידה וטיפוח הלומד ולמחקר

והערכה .הוועדות הללו עוקבות בכלים מחקריים אחר
פעילויות המרכז .
צןןת נןטף המאייש את המרכז  :מזכירה בחצי משרה .

החו'( המצטיינים ביותר .
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המרצים המצטיינים בטקר

ההוראה מקבלים מהטנל"א מכתבי הערכה שעותקיהם
מועברים לתיק האישי  ,בניטוחים שונים בהתאם

להישגיהם .מרצים המתמידים בהצטיינותם מקבלים מענק
השתלמות ממושכת ,ומרצים חלשים מקבלים מהטנל"א
מכתבים מתאימים ,שעותקיהם מועברים לתיק האישי.
המכתבים מפנים מרצים אלה למרכז לקבלת עזרה וקידום .
למרצים חלשים במיוחד נערכת שיחה בהשתתפות
הטנל"א וראש המחלקה ,ובה נידונים אמצעי שיפור  .מרצה
המתמיד בחולשתו ,ואשר למרות אמצעי השיפור הערכותיו
על-ידי הטטודנטים נמוכות

-

תישקל המשך העטקתו .

הדיןןח למרצים ןלראשי היחידןת האקדמיןת על
תןצאןת הטקר :קיים .

שירןתי בדיקת מבחנים :בקורטים שבהם אין שיעורי

תרגול  ,ומטפר הטטודנטים גדול

מ , 50-

מקבל המרצה עזרה

בבדיקת תרגילים.
שירןתי תקשןב :במרכז פועלת יחידת תקשוב המפעילה

אתרי קורטים ומטייעת בהטמעתם באמצעות השתלמויות
פנימיות וטיוע שוטף למרצים .המרצים משתמשים

עב הגובה  5הססבוב האקדסו הסגבבה בסונהב
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בHigh Learn -
ובWebAssign -

או

בClickit -

לבנ  11ת אתרי קורט

מתוך כללי המצוינות לקבלת תוטפת הצט  11נות.

לתרנול .

טפרדוה בנןשאי הןראה :ק  11מת בהיקף מצומצם ביותר.

מרכז עזרי למידה ןהןראה לטטןדנט ןלמרצה :נמצא

צילןמי ןידאן של שיעןרים :הקלטות מועלות על השרת

לשימוש הטטודנטים.
כינןט בין-לאןמי :כינוט בין-לאומי בנושא "יוזמות

n

שימןשים אחרים בטקר ההןראה :המרצים הזוכים

להערכות נמוכות מחויבים להשתתף בהשתלמויות כדי

לשפר נקודות חולשה אישיות ,והשתפרותם נבחנת לאורך

בשלבי בנ  11ה .

דשות לקידום הלמידה בהשכלה הנבוהה" נערך במאי

2005

ולחתימה על חוזה ארוך טווח  .נוטף על כ,ך הן מהוות מדד

בהשתתפות שני אור nים מ  nו"ל  .הכינוט "ערך מדי

שנה )לטירונ י ן ,במכללה ובבית הטפר הנבוה לטכנולוניה
בירושלים(.

זמן .ראש י מחלקות/יחידות משתמשים בתוצאות הטקר
להמלצות ולשיבוץ מרצים ומתרנלים בקורטים .
הדיןןח למרצים ןלראשי היחידןת האקדמיןת על
תןצאןת הטקר :התוצאות מוצנות בפני נשיא המכללה
וראשי מחלקות ויחידות אקדמיות  .לאחר הדיווח כל מרצה
מקבל מהממונה עליו ,באופן אישי ,את תוצאותיו האישיות
בליווי תצונה נרפית .

העלאת המןדעןת לחשיבןת ההןראה במכללה:

המכככה האקדמית כהנדסה ,סמי e-מעוו
המרכז לקידום ההוראה

רכישת טפרות בנושאים אלה לשימוש המרצים .

שנת הקמת המרכז :תשט"ו כהמשך לפעילותה של

, 1996

מאז

ציןד עזר אןר-קןלי :נרכש על-ידי המרכז לצורך טיוע
בידי המרצים )מצנות ומחשבים נ  11דים(.

צילןמי ןידאן של שיעןרים :השנה הוחל בפרויקט של

 11טודה של המכללה האקדמית.

ראש המרכז :דר' דורית תבור ,חברת טנל בכירה

במחלקה להנדטה

במטנרת פרויקט

.Well Being

טפרןת מקצןעית בנןשאי איכןת ההןראה :המרכז יוזם

Center for Promotion of Teaching
http://www.sce.ac.il
היחידה לשיפור ההוראה הק  11מת משנת

נעשתה דרך הקמת צוות פרויקט "למידה בין עמיתים"

כימית dtavor@sce.ac.il

צילום קורטים

אn

דים שיהיו ברשת .המרכז רוכש ציוד

עזר כדי לקדם את הנושא .
שירןתי טיןע בלמידה לטטןדנטים:

כפיפןת :לנשיא המכללה.

צןןת אקדמי :בראש המרכז עומד חבר טנל אקדמי בכיר,
וחברים בו נצינ אקדמי בכיר נוטף והנשיא.

צןןת נןטף המאייש את המרכז :ראש יחידה להערכה
והדרכה ב nצי משרה ואחראית תקשוב ומחשוב במשרה מלאה.

באn

ריות דיקן

הטטודנטים  .מתק  11ם נם הפרויקט " למידה בין עמיתים"
הנזכר לעיל .

תקשןב ההןראה :המרכז אn
קורט יש אתר מלווה ב. High Learn -

ראי לתקשוב במכללה  .לכל

במרכז יש איש

טנל במשרה מלאה העוטק בתקשוב ונותן תמיכה למרצים
ולטטודנטים .המכללה חברה במיט"ל ומעורבת בכל

פעילויות
השתלמןיןת ,ימי עיןן ןטדנאןת :מתמשכות ,פנים

הפעילויות

בתחום .

וחוץ-מוטדיות ,בהנח  11ת מרצים מקצוע  11ם ,לקבוצות שונות
של מרצים ,ובכללם חברי טנל זוטר וחדש.

המסכוכ האקדמי המכככה כמינהכ

ימי היערכןת ןגיבןש :לקראת פתיחת שנת הלימודים,

רשות ההוראה והמחקר

לכל חברי הטנל האקדמי בנושאי שיפור איכות ההוראה

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

והיערכות נכונה .

ליןןי אישי למרצים :כולל ביקור בהרצאות  ,מתן  11עוץ
אישי לפי דרישה והפניה של ראש מחלקה ו/או פנ  11ה
אישית של המרצה.

בכירים  .הקבוצה מק  11מת התכנטויות משותפות ,טדנאות,
ביקורים הדד  11ם בשיעורים ודיונים ,שמטרתם שיפור

תהליכי ההוראה והפיכת הטטודנטים ללומדים .
טיןע אישי למרצים) :לרבות ביקור בשיעורים( מיועד

למרצים חדשים וותיקים המופנים בידי ראשי המחלקות.
טקרי הןראה :נערכים מיום היווטדה של המכללה

) (. 1996

עד לשנת הלימודים תשט"ד הטקר נערך

באמצעות שאלונים שחולקו בכיתות .אחוז המשתתפים
עלה על

. 90%

ראש הרשןת :פרופ' הלל נוטק ,בית הטפר לתקשורת

hnossek@colman.ac.il

פרןיקט "למידה בין עמיתים" :ביוזמת קבוצת מרצים
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שנת הקמת הרשןת :תשט"א.

החל משנת הלימודים תשט"ה הטקרים

כפיפןת/דיןןח :לרקטור.

צןןת אקדמי של הנהלת הרשןת :מונה שני נופים

-

ןעדת ההיגןי ,מורכבת מחברי טנל המתענ  11נים

במיוחד בנושאי איכות ההוראה ומתכנטים פעמים אחדות
בשנה ביזמת רשות ההוראה .הדיונים מתמקדים בטוניות

המועלות בצוותי החשיבה הממונים על-ידי הרשות מקרב
חברי ועדת ההינוי .ההחלטות מועברות לאישור ההנהלה
האקדמית של המטלול  .לאחר האישור מפתחת רשות
ההוראה את הכלים למימוש ההחלטות בשיתוף פורום
נאמני ההוראה  .פןרןם נאמני ההןראה ,מורכב מנציני

מבוצעים באמצעות האינטרנט .אחוז ההשתתפות בטקרי

ועדות ההוראה של כל היחידות האקדמיות  .הפורום עוטק

המרכז אחראי לניבוש

בצורכי היחידות האקדמיות בתחום קידום איכות ההוראה

ההוראה המקוונים נע טביב

. 55%

השאלון ,לביצוע הטקר ולניתוח התוצאות.

ומט  11ע לרשות במימוש החלטות ההנהלה האקדמית

השימןש בהערכןת ההןראה בהליך הקידןם האקדמי:

בנושאים של קידום איכות ההוראה והטמעת הכלים

ההערכות מהוות חלק ממכלול השיקולים להעלאה בדרנה

לשיפור איכות ההוראה ביחידות .

צןןת כןטף :מזכיר הרשות על תקן מנהלי במשרה מלאה

ש'רןת' בד'קת מבחכ'ס :במטנרת האחריות האקדמית

ומרכזת פעילות העובדת חלקית לפי שעות .

של הרשות .
טפר"ה מקצןע'ת :הרשות רוכשת טפרות וכתבי עת

מקצועיים בתחומי הוראה ולמידה .כ 100-

פעילויות
טדכאןת :לטגל בכיר וזוטר )לרבות מורים מן החוץ(

כותרים מצויים

בטפרייה המרכזית של המטלול.

בתחומים של שיטות וטננונות הוראה  ,הופעה בפני קהל ,
פיתוח מיומנויות טכנולוניות בהוראה והטמעת הפורטל

השיח והמעשה בתחום איכות ההוראה יזמה הרשות את

הלימודי )ח ( High Lear

הוצאתו לאור של כתב עת לענייני הוראה בחינוך הנבוה
" על הגןבה"  .כתב העת מופק על-ידי הרשות אחת

מובילה ומרכזת את תהליך הטמעת הפורטל הלימודי.

-

הפעילות מתבצעת בשיתוף יחידת המחשב וועדת המחשוב

לשנה ומופץ לכלל חברי הטנל האקדמי הבכיר במוטדות

המטלולית ,והפדנוניה היא המובילה את הטכנולוניה .כל

להשכלה נבוהה בישראל.

קורט מחויב בפתיחת אתר בפורטל .

http://www2 .colman .ac.il/al_hagova

ט'ןע א'ש' למרצ'ס :ניתנים ייעוץ מקצועי אישי והדרכה
למורים מתקשים על-פי דרישות היחידות האקדמיות .

הרשות יזמה הקמת פורום חשיבה של ראשי מרכזי הוראה

ט'ןע למרצ'ס ןלמתרגל'ס פרןכטלדדס חדש'ס :טדנה

באוניברטיטאות ובמכללות להחלפת דעות ולשיתוף בידע

מיוחדת בת שישה מפנשים )הפתוחים נם לאנשי טנל

מקצועי ובניטיון המצטבר במרכזים לטובת קידום איכות

אחרים ,בהיקף כולל של

48

אוריינטציה למטלול ולתפקיד ,מאפיינים של הוראה יעילה,

הטילבוט ותכנון השיעורים ,השיעור הראשון ו"החוזה " עם

'ןס ע'ןו בכןשא ק'דןס א'כןת ההןראה בח'כןר

הכיתה ,כתיבת מבחנים ובדיקה וציינון מבחנים ועבודות,

 gח - Micro-teachi

ןיי!:
ויייי-ין

,....
=

ההוראה באקדמיה בישראל  .הרשות מזמנת את הפורום
פעמים אחדות בשנה ומתעדת את ישיבותיו.

שיפור איכות ההוראה בכיתה וניהול

=
eב
.ב:

ר'כן Tפןרןס ראש' מרכ' Tס לק'דןס א'כןת ההןראה:

שעות( .הנושאים כוללים

ןיי!:
~

הפקת כתב העת "על הגןבה"  :כתרומה ייחודית לקידום

והשימוש בו  .רשות ההוראה

=

הגבןה  :יום העיון נערך בדצמבר

2004

ביוזמת הרשות

ובשיתוף קרן פולברייט  .השתתפו שני מרצים אורחים

התקשורת בכיתה )טיפול בהתננדויות(.

מחו"ל .

טקר ההןראה :באחריות הרשות ,נערך באמצעות

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

שאלונים מודפטים  .החל משנת הלימודים תשט"ה מועבר
שאלון אחיד בכל יחידות ההוראה ,ויש בו מרכיב ייחודי

אופציונלי לכל יחידה אקדמית .

הש'מןש בהערכןת ההןראה בהל'ר הק'דןס האקדמ':
הערכת ההוראה מהווה מרכיב חשוב בקידום האקדמי .

הד'ןןח למרצ'ס ןלראש' ה'ח'דןת האקדמ'ןת על
תןצאןת הטקר :הדיווח על תוצאות הטקר נמטר למרצה,
למרכז הקורט ,למרכז ההתמחות ,לראש החונ/הדיקן
ולרקטור .
העלאת המןדעןת לחש'בןת ההןראה במכללה :נעשית
בשלוש דרכים עיקריות

-

הקמת צוותי חשיבה מקרב

חברי הטנל האקדמי הדנים ומציעים דרכים וכלים לשיפור

איכות ההוראה והלמידה ,שבחלקם מיושמים בשטח לאחר
דיונים וקבלת אישור בפורומים שונים  .כמו כן מוענקים
פרטים למרצים בעלי
תרומה מיוחדת על
עשייה איכותית
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בתחומי ההוראה ,

המחקר והקהילה.
לבטוף  ,מופעל "מועדון
ההוראה" ,ובו ניתנות
הרצאות אורח בנושאים
הקשורים באיכות
ההוראה.

ט'לבןט'ס :הונהנ
מבנה טילבוט אחיד לכל
היחידות .קיים פורמט

ממוחשב של הטילבוט
המועלה לאתר הקורט

בפורטל הלימודי

( High

)ח . Lear

עב הגובה  5המסבוב האקדמי המכבלה למינהל

