
 ~כאבצום aכקמפו neע Jnמ
~ .... ,.. 
הפעיכויותכנבימידעבקצרהיצינזהמדור ~ =

ייחודיותבמסנרותות eע Jהההוראהכקידוס

 lבארץנבוההככה eכהבמוסדות

.... 
rב. 
י-
 ~ = ....ו-

נוטפתדרךהשונים.לקורטיםמשובגב Jבוובו-גורייטת Oיבר Jאות-ברכ Iבמבככת

www.bgu.ac.iן teachingההוראהלהערכתה"פרויקט I תחקורשלהיאההוראהלהערכת

נציניעםהמורהשלבפנישההנעשהההוראהלאיכותהמרכזהוקםהשנהזוברלביתבמכללתמופעלושיפורה"

המרכז .בקורטוהטטודנטיםהמרכזהמחלקה,ראששרערןפרופ'ובראשו .ב"תשנמשנתהחל ,-11ההשנה

 "תיק-הוראה"שלמתכונתנםפיתחפעילותובשנת .מכונותלהנדטתיחידתבמטנרתפועלהפרויקט

כלעלדיווחהכולל-פורטפוליו-בארנוןהמרכזמתמקדהראשונה,בראש .במכללהוההערכההמחקר

הנונעותהמורהשלהפעילויותלהוראהזוטרטנללהכשרתטדנאותרבקהדר'כיוםעומדתהצוות

טטודנטיםהוראתעלבנוטףלהוראהאלקטרוניהוראהטקרבהפעלתוכן .רייכנברנ

בוועדותהשתתפות :כמולכשעצמה,כללעבורהאינטרנט,באמצעותשאלוניםמועבריםהפרויקטבמטנרת

פקולטטית,ברמהההוראהבנושאיהפעלת .באוניברטיטההפקולטותמשובשאלוניבעיקרשונים,

 ;בינלאומיתאוארצית ,אוניברטיטאיתבעקבותבאהאלקטרונימשובהכיתות)בכל(לאלטטודנטים

הכנת ;חדשיםקורטיםפיתוחשלהחיוביתוההתייחטותההיענותלמרציםונמטרים ,למרציםושאלונים

בטדנאותהשתתפות ;מבחניםמשובבהפעלתלניטויהטטודנטיםמפורטיםטיכומיםבינתיים)להם(ורק

מאמריםכתיבת ;חינוכייםבנושאיםבאחתשעברהבשנהשבוצעכזההכליםלפיתוחבמקביל .המשובעל

שלהאקדמיבתחוםההוראהעלבאוניברטיטה.ההנדטהממחלקותעמיתים"צוותבתשנ"ההוקםהשונים

עומדההוראהתיק .ועודהמורהשתפקידוההוראהטנלמתוך "מלווה

ונדוןהמינוייםועדתשללרשותהכו Iבר-אטת IOבר IJאוממצאיאתלפענחלמרציםלטייע

המדעיתפעילותועללמידעבמקבילכלל-אוניברטיטאימרכזבהיעדרבדו"חלהםהנמטריםהמשוב

נםעוטקהמרכז .המורהשלוהקליניתנערכותההוראה,לקידוםעמםרפלקטיבידיוןלפתחהממוחשב,

באמצעותהטטודנטיםהישניבהערכתייחודיותטדנאותזובאוניברטיטהבחיפושלהםולייעץההוראהעל

ובניתוחםמבחניםבבנייתטיועמתןהטנלאנשישלההוראהלקידוםזהצוות .ההוראהטיבלשיפורדרכים

 59ובטיפול ,מחשבתוכנתבאמצעות ,אורבךיהודיתדר'ידיעלהמאורננותחברים,ארבעהועדמשלושהמונה
הציון.עלהטטודנטיםשלבערעוריםעיתונאותללימודיהיחידהראשבהוראהרבניטיוןבעליכולם

בהןמשתתפיםהמורים .ותקשורתתפקידאתממלאצוותחברבמכללה.

הפתוחהטה IOבר IJהאושיתרמוהיאוהמגמהמרצונםועדשלושבמשךמלווה"ה"עמית

מתייחדתהפתוחההאוניברטיטהלחדשנותויובילולטביבתםקריטריוניםשני .שניםחמש

למידהחומרי .מרחוקבהוראהבכלנערכיםבנוטף .במחלקותיהםלצוותחדשחברבבחירתהמשמשים

לבתיישירותנשלחיםכתוביםשתוצאותיהםהוראהטקרישנההדרכה(למשל,התמחותותחוםהם

משלביםוהלימודיםהטטודנטים,הטטודנטים,אגודתידיעלמפורטמותחינוכי,,ייעוץלימודיםתכנוןפדגוגית,

בטכנולוגיותחדשניותהוראהשיטותבמיוחד.הנמוכותההערכותלמעטואיארגוני)ייעוץאופטיכולוגיה,

הנחיהומפגשימתקדמותתקשורתלמרציםנמטרותהמשובתוצאותבמכללהניהוללתפקידיהשתייכותו

להערכההמחלקה .הארץברחביהמחלקות.ולראשילפיקוחתהפוךלאשהפעילותמנתעל

גנורמרגליתדר'בראשותולהדרכההינהעמיתעםהפגישהמנהלי.

שלובהפעלהבפיתוחמתמקדתת Iהעברטה IOבר IJהאוהמרצהביוזמתומתקיימתהתנדבותית

צוותוהדרכה.הערכהמערכות DIכ eרו Iבבאופןנעשההיעוץהעמית-היועץ.או

שלובהערכהבמחקרעוטקההערכהכלל-אוניברטיטאימרכזבהיעדרמשובודיונים,שיחותוכוללאישי

ותכניותקורטיםשלפרויקטים,המרכזמטפקההוראה,לקידוםעםהמפגשיםמטפרחלופות.ובירור

מקבליעבורנתוניםבעיבודלימודים,במטגרתהפועלרפואילחינוךשנייםאואחדכללבדרךהואמורה

לטגלמידעתשתיותובבנייתהחלטותעומדשבראשולרפואה,הפקולטההצוותחברי .יותרגםלהיותיכולאך

-שאלותבנקהקיםזהצוות .ההוראהלמוריםאישיייעוץ,כהןרוברטפרופ'שוטפיםמפגשיםביניהםמקיימים
למטלותשאלותשלממוחשבמאגרבפקולטההןהוראהבנושאיוטדנאותעםבמפגשיםהעולותטוגיותלליבון

תחומיםבשניעוטקהצוותולמבחנים.האחרותבפקולטותוהןלרפואההעבודהדרכיאתומגבשיםהמרצים

 .מחקרועבודותשוטףמשוב :עיקרייםמועברותהטדנאותבאוניברטיטה.הצוות.של

נתוניםנכלליםהשוטףבמשוב .נושאיםבמגווןולמתרגליםלמרצים

הקורטים,לגביטטטיטטייםהערכתבנושאיגםעוטקהמרכז

בקרבעמדותוטקריהטטודנטיםשאלוניפותחוכךולשםההוראה



הלימוד,מרכיביכלפיהטטודנטים

שילובהכתוב,החומרכגון:

ומפגשיהמנחיםבהוראה,טכנולוגיות

עוטקותהמחקרעבודותההנחיה.

בקורטיםמרכיביםבהערכתבעיקר

רחביובהערכותבמחקריםטפציפיים,

לשינוינטיונותאחרובמעקבהיקף,

ההוראהשיטותשלולקידום

ההדרכהצוותהפתוחה.באוניברטיטה

הטקטוריםאתלתפקידםמכשיר

ובעיקרלהוראההקשוריםהשונים

להכשרתחובהתכניתאלה:בתחומים

בתכנית(ההשתתפותחדשיםמנחים

שלהעטקתולהמשךתנאיהיא

קורטיםלמרכזיחובהתכניתמנחה),

למנחיםהכשרהתכניתחדשים,

מרכזילמנהליפיתוחותכניתותיקים

ליווינותנתגםהמחלקה .הוראה

ייעוץ,בתחומימתמשךמקצועי

ההכשרותכל .ארגוניופיתוחהדרכה

מטקנותובהטקתבהערכהמלוות

פעולותושיפורשינויהמאפשרות

 .הדרכה
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מיפהיטת Oינר JIא

http://kidum.haifa.ac.il 
שניםזהפועלתזובאוניברטיטה

ההוראהלקידוםהיחידהאחדות

אנהפרופיכיוםעומדתובראשה

היחידה .לחינוךמהפקולטהטפרד

מתחיליםלמרציםטדנאותמקיימת

איכותלשיפורדרכיםבנושא

הוראהבנושאוטדנאותההרצאה,

הרוחבמדעילמתרגליםיעילה

למתרגליםובנפרדוהחברה

לכללהמחשב.ובמדעיבמתמטיקה

טדנאותמוצעותהאקדמיהטגלאנשי

מצגות,להכנתהקולאיכותלשיפור

בתכנתבשימושממוחשבות

PowerPoint .גםמתקיימותועוד

ראשיפנייתלפיחוגיותטדנאות

ייעוץלקבלגםיכוליםהמרציםחוגים.

עלוןהמרכזמפרטםכןכמו .אישי

הוראה.בנושאיעיוןימיומקיים

יןן Jהטכ

http://promotech.technion.ac.il 
קייםבטכניוןההוראהלקידוםהמרכז

הוותיקוהואשנה 30כמעטכבר

עומדבראשו .בתחומובארץביותר

פועלהמרכזפרנק.מוטידריכיום

אחדים:בתחומים

 :אישיויעוץטדנאותקורטים, . 1

להכשרהטדנאותמתקיימות

ולמתרגליםטגללחברילהוראה

לחבריעיוןוימיוטדנאותחדשים

ייעוץמציעגםהמרכז.ותיקיםטגל

 .המוריםלכללאישי

לימודים.ותכניותקורטיםהערכת . 2

מצלםהאולפןצוותוידאו:אולפן . 3

הטטודנטים,לשימושקורטים

ובהפקת"מיקרו-הוראה"בצילומי

הוראהלצרכיועריכתםטרטים

ושלהמרציםשלולשימושם

באולפןקיימת .כאחדהטטודנטים

וידאולוועידתמערכתגם

) video-conference ( 
שיעוריםהעברתהמאפשרת

אלבחו"למאוניברטיטאותמלאים

 .ולהפךהטכניון

לרשותאורקולית:טפרייה . 4

עשרותעומדיםהטטודנטים

בווידאו,המצולמיםמלאיםקורטים

גדולמטפרעםיטודקורטיבעיקר

 .משתתפיםשל

הכוללים:ופרויקטיםשירותים . 5

ההוראה,להערכתמשאליםביצוע

בחינותטפטיטריקת

התוצאות,ועיבוד"אמריקאיות"

 .ועוד"קתדריון"עלוןהפקת

-כמינהכהמכככה
האקדמיכוכ oהמ

במטלולפועלתההוראהרשות

ועומדהשלישיתהשנהזוהאקדמי

,ראשזילברמןעמיחידריבראשה

הרשות .ההתנהגותלמדעיהחוג

חשיבהוצוותיהיגוימוועדתמורכבת

והיאבשנהמטפרפעמיםהנפגשים

האקדמימהטגלחבריםעשרותכוללת

החשיבהצוותי .בהתנדבותהפועלים

פיתוחכמומגוונים,בנושאיםדנים

ההוראה,איכותלמדידתקריטריונים

המשוב,שאלונישיטתושיפורפיתוח

הישגים,הערכתלימודיחומרקריאת

ועוד.

הטגללאנשיטדנאותמקיימתהרשות

בהכנתאיכותית,בהוראההעוטקות

מצגות,בהכנתומבחנים,טילבוטים

הקולבשיפורגוף,שפתבנושא

קהלעםבהתמודדותבציבור,והדיבור

קורטיםאתריובבנייתמאתגר

מחקריםמתקיימיםבאינטרנט.

שיפורלמטרתמיוחדיםופרויקטים

בקרבטקרנערךוהלמידה.ההוראה

אצלובנפרדהאקדמיהטגלחברי

צרכיםלזהותכדיהחוץמןהמורים

ייחודיתטפרייההוקמה .וקשיים

 .הגבוהבחינוךוהערכההוראהלנושאי

טפריםשוטףבאופןרוכשתהטפרייה

למעלהנרכשוכהועדאלהבנושאים

אחריםלרביםשנוטפוכותרים-50מ

הופקה .בטפרייההמצוייםזהבנושא

המציגהחוברתשלראשונהמהדורה

 .הללוהכותריםשלמוערתטקירה

כתב-עתלאורהרשותמוציאהבנוטף,

"על-הגבוהבחינוךהוראהלענייני

מורכבתהעתכתבמערכתהגובה".

 .ומכללותאוניברטיטאותמנציגי

באפריללאורשיצאהראשון,הגיליון

-8,000מבלמעלההופץ , 2002

כלשלהבכירלטגלעותקים

מוטדות-48ולבארץהאוניברטיטאות

 .נוטפיםאקדמיים

אביבתכיטת Oאוניבר
.www.tau.acן iI :ןןhttp 

teachingcenter 
השנהזופועלההוראהלקידוםהמרכז

אילןפרופיעומדובראשוהשישית

ראש .לרפואהמהפקולטהבלייברג

המרכזבהנהלתנעזרהמרכז

ובתיהפקולטותכלמנציגיהמורכבת

המזכירהבקמפוט,העצמאייםהטפר

ואנשיהטטודנטיםדקאןהאקדמית,

עוטקהמרכז .ההוראהמתחוםמקצוע

וטטודנטיםקורטיםבהערכתכיום

ההערכהבתחום .המרציםובהדרכת

שאלוניםבפיתוחהמרכזעוטק

שוניםמטוגיםקורטיםלהערכת

ומעבדות)טמינרים(הרצאות,

הערכת .הטטודנטיםשאלוניובניתוח

מבחניםבניתוחמתמקדתהטטודנטים

למוריםטיועובמתןרבי-ברירה

מבחניםממצאיובהבנתבניתוח

הדרכהניתנתההדרכהבתחום .כאלה

במרכזשהוכשרצוותידיעלאישית

מגוונות,בטדנאותקבוצתיתוהדרכה

שימושוהצגתה,הרצאהבנייתכמו:

ושפתהקולשיפור , PowerPointב-

שונים.מטוגיםמבחניםוכתיבתהגוף

אביזריםברכישתתומךהמרכז

 .השונותלפקולטותלהוראה

מושישכוללאינוכאןהמוצגהמידע .ך

מושיוש ,דהיוללמלהוראהנטרנטיבא

כפימרחוק,ללמידהאחרותבטכנולוגיות

נותוהשובמכללותבאוניברסיטאותשמיושם

זהבמדוריוצגכזהשימושעלמידע .בארץ

 .הבאהבחוברת


