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משוב לקורטים השונים .דרך נוטפת

ה"פרויקט להערכת ההוראה

teachingןwww.bgu .ac.iI

להערכת ההוראה היא של תחקור

ושיפורה" מופעל במכללת בית ברל זו

השנה הוקם המרכז לאיכות ההוראה

הנעשה בפנישה של המורה עם נציני

ובראשו פרופ' ערן שר ,ראש המחלקה

המרכז והטטודנטים בקורט  .המרכז

השנה

ה , 11-

החל משנת תשנ " ב .

=

פיתח נם מתכונת של " תיק-הוראה "

הפרויקט פועל במטנרת יחידת

להנדטת מכונות  .בשנת פעילותו

המחקר וההערכה במכללה  .בראש

הראשונה ,מתמקד המרכז בארנון

-

הצוות עומדת כיום דר' רבקה

פורטפוליו

-

הכולל דיווח על כל

טדנאות להכשרת טנל זוטר להוראה

הפעילויות של המורה הנונעות

רייכנברנ .

וכן בהפעלת טקר הוראה אלקטרוני

להוראה בנוטף על הוראת טטודנטים

במטנרת הפרויקט מועברים שאלונים

באמצעות האינטרנט ,עבור כלל

לכשעצמה ,כמו  :השתתפות בוועדות

שונים ,בעיקר שאלוני משוב

הפקולטות באוניברטיטה  .הפעלת

בנושאי ההוראה ברמה פקולטטית,

לטטודנטים )לא בכל הכיתות(

משוב אלקטרוני באה בעקבות

אוניברטיטאית  ,ארצית או בינלאומית ;

ושאלונים למרצים  ,ונמטרים למרצים

ההיענות וההתייחטות החיובית של

פיתוח קורטים חדשים ; הכנת

)ורק להם בינתיים( טיכומים מפורטים

הטטודנטים לניטוי בהפעלת משוב

מבחנים ; השתתפות בטדנאות

על המשוב  .במקביל לפיתוח הכלים

כזה שבוצע בשנה שעברה באחת

בנושאים חינוכיים ; כתיבת מאמרים

השונים הוקם בתשנ"ה "צוות עמיתים

ממחלקות ההנדטה באוניברטיטה.

על ההוראה בתחום האקדמי של

מלווה " מתוך טנל ההוראה שתפקידו

המורה ועוד  .תיק ההוראה עומד

או  IJבר  IOטת בר-א  Iכו

לרשותה של ועדת המינויים ונדון

המשוב הנמטרים להם בדו"ח

בהיעדר מרכז כלל-אוניברטיטאי

במקביל למידע על פעילותו המדעית

הממוחשב ,לפתח דיון רפלקטיבי עמם

לקידום ההוראה ,נערכות

והקלינית של המורה  .המרכז עוטק נם

על ההוראה ולייעץ להם בחיפוש

באוניברטיטה זו טדנאות ייחודיות

בהערכת הישני הטטודנטים באמצעות

דרכים לשיפור טיב ההוראה  .צוות זה

לקידום ההוראה של אנשי הטנל

מתן טיוע בבניית מבחנים ובניתוחם

מונה משלושה ועד ארבעה חברים,

המאורננות על ידי דר' יהודית אורבך ,

באמצעות תוכנת מחשב  ,ובטיפול

כולם בעלי ניטיון רב בהוראה

ראש היחידה ללימודי עיתונאות

בערעורים של הטטודנטים על הציון.

במכללה .חבר צוות ממלא את תפקיד

ותקשורת  .המורים משתתפים בהן

ה"עמית מלווה" במשך שלוש ועד

לטייע למרצים לפענח את ממצאי

מרצונם והמגמה היא שיתרמו

האו  IJבר  IOטה הפתוחה

חמש שנים  .שני קריטריונים

לטביבתם ויובילו לחדשנות

האוניברטיטה הפתוחה מתייחדת

המשמשים בבחירת חבר חדש לצוות

במחלקותיהם  .בנוטף נערכים בכל

בהוראה מרחוק  .חומרי למידה

הם תחום התמחותו )למשל ,הדרכה

שנה טקרי הוראה שתוצאותיהם

כתובים נשלחים ישירות לבתי

פדגוגית ,תכנון לימודים ,ייעוץ חינוכי,

מפורטמות על ידי אגודת הטטודנטים,

הטטודנטים ,והלימודים משלבים

פטיכולוגיה ,או ייעוץ ארגוני( ואי

למעט ההערכות הנמוכות במיוחד.

שיטות הוראה חדשניות בטכנולוגיות

השתייכותו לתפקידי ניהול במכללה

תוצאות המשוב נמטרות למרצים

תקשורת מתקדמות ומפגשי הנחיה

על מנת שהפעילות לא תהפוך לפיקוח

ולראשי המחלקות.

ברחבי הארץ  .המחלקה להערכה

התנדבותית ומתקיימת ביוזמת המרצה

האו  IJבר  IOטה העבר  Iת

מנהלי .הפגישה עם עמית הינה

ולהדרכה בראשות דר' מרגלית גנור

e

מתמקדת בפיתוח ובהפעלה של

ב  Iרו כ DI

מערכות הערכה והדרכה .צוות

אישי וכולל שיחות ודיונים ,משוב

בהיעדר מרכז כלל-אוניברטיטאי

ההערכה עוטק במחקר ובהערכה של

ובירור חלופות .מטפר המפגשים עם

לקידום ההוראה ,מטפק המרכז

פרויקטים ,של קורטים ותכניות

או העמית-היועץ .היעוץ נעשה באופן
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מורה הוא בדרך כלל אחד או שניים

לחינוך רפואי הפועל במטגרת

לימודים ,בעיבוד נתונים עבור מקבלי

אך יכול להיות גם יותר  .חברי הצוות

הפקולטה לרפואה ,שבראשו עומד

החלטות ובבניית תשתיות מידע לטגל

מקיימים ביניהם מפגשים שוטפים

פרופ' רוברט כהן  ,ייעוץ אישי למורים

ההוראה  .צוות זה הקים בנק שאלות

לליבון טוגיות העולות במפגשים עם

וטדנאות בנושאי הוראה הן בפקולטה

מאגר ממוחשב של שאלות למטלות

-

המרצים ומגבשים את דרכי העבודה

לרפואה והן בפקולטות האחרות

ולמבחנים .הצוות עוטק בשני תחומים

של הצוות.

באוניברטיטה .הטדנאות מועברות

עיקריים  :משוב שוטף ועבודות מחקר .

למרצים ולמתרגלים במגוון נושאים .

במשוב השוטף נכללים נתונים

המרכז עוטק גם בנושאי הערכת

טטטיטטיים לגבי הקורטים,

ההוראה ולשם כך פותחו שאלוני

הטטודנטים וטקרי עמדות בקרב

טגל ותיקים  .המרכז גם מציע ייעוץ

מ 50-

אישי לכלל המורים .

בנושא זה המצויים בטפרייה  .הופקה

הערכת קורטים ותכניות לימודים.

מהדורה ראשונה של חוברת המציגה

אולפן וידאו :צוות האולפן מצלם

טקירה מוערת של הכותרים הללו .

בעיקר בהערכת מרכיבים בקורטים

קורטים לשימוש הטטודנטים,

בנוטף ,מוציאה הרשות לאור כתב-עת

טפציפיים ,במחקרים ובהערכות רחבי

בצילומי "מיקרו-הוראה" ובהפקת

לענייני הוראה בחינוך הגבוה

היקף ,ובמעקב אחר נטיונות לשינוי

טרטים ועריכתם לצרכי הוראה

הגובה" .מערכת כתב העת מורכבת

הטטודנטים כלפי מרכיבי הלימוד,
כגון :החומר הכתוב ,שילוב
טכנולוגיות בהוראה ,המנחים ומפגשי
ההנחיה .עבודות המחקר עוטקות

.2
.3

-

"על

ולקידום של שיטות ההוראה

ולשימושם של המרצים ושל

מנציגי אוניברטיטאות ומכללות .

באוניברטיטה הפתוחה .צוות ההדרכה

הטטודנטים כאחד  .קיימת באולפן

הגיליון הראשון ,שיצא לאור באפריל
הופץ בלמעלה

מ 8,000-

מכשיר לתפקידם את הטקטורים

גם מערכת לוועידת וידאו

, 2002

השונים הקשורים להוראה ובעיקר

) (video-conference

עותקים לטגל הבכיר של כל

בתחומים אלה :תכנית חובה להכשרת

המאפשרת העברת שיעורים

האוניברטיטאות בארץ

מנחים חדשים )ההשתתפות בתכנית

מלאים מאוניברטיטאות בחו"ל אל

אקדמיים נוטפים .

היא תנאי להמשך העטקתו של
מנחה( ,תכנית חובה למרכזי קורטים

ול 48-

מוטדות

הטכניון ולהפך .
 . 4טפרייה אורקולית :לרשות

אוניבר Oיטת תכ אביב
ןwww.tau.ac. iIןןhttp :

חדשים ,תכנית הכשרה למנחים

הטטודנטים עומדים עשרות

ותיקים ותכנית פיתוח למנהלי מרכזי

קורטים מלאים המצולמים בווידאו,

הוראה  .המחלקה גם נותנת ליווי

בעיקר קורטי יטוד עם מטפר גדול

המרכז לקידום ההוראה פועל זו השנה

של משתתפים .

השישית ובראשו עומד פרופי אילן

שירותים ופרויקטים הכוללים:

בלייברג מהפקולטה לרפואה  .ראש

מקצועי מתמשך בתחומי ייעוץ,

הדרכה ופיתוח ארגוני  .כל ההכשרות

.5

teachingcenter

מלוות בהערכה ובהטקת מטקנות

ביצוע משאלים להערכת ההוראה,

המרכז נעזר בהנהלת המרכז

המאפשרות שינוי ושיפור פעולות

טריקת טפטי בחינות

המורכבת מנציגי כל הפקולטות ובתי

הדרכה .

"אמריקאיות" ועיבוד התוצאות,

הטפר העצמאיים בקמפוט ,המזכירה

הפקת עלון "קתדריון" ועוד .

האקדמית ,דקאן הטטודנטים ואנשי

א  JIינר Oיטת מיפה
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כותרים שנוטפו לרבים אחרים

מקצוע מתחום ההוראה  .המרכז עוטק

http://kidum.haifa.ac.il

המכככה כמינהכ

באוניברטיטה זו פועלת זה שנים

המ oכוכ האקדמי

ובהדרכת המרצים  .בתחום ההערכה

אחדות היחידה לקידום ההוראה

רשות ההוראה פועלת במטלול

עוטק המרכז בפיתוח שאלונים

ובראשה עומדת כיום פרופי אנה

האקדמי זו השנה השלישית ועומד

להערכת קורטים מטוגים שונים

-

כיום בהערכת קורטים וטטודנטים

טפרד מהפקולטה לחינוך  .היחידה

בראשה דרי עמיחי זילברמן ,ראש

)הרצאות ,טמינרים ומעבדות(

מקיימת טדנאות למרצים מתחילים

החוג למדעי ההתנהגות  .הרשות

ובניתוח שאלוני הטטודנטים  .הערכת

בנושא דרכים לשיפור איכות

מורכבת מוועדת היגוי וצוותי חשיבה

הטטודנטים מתמקדת בניתוח מבחנים

ההרצאה ,וטדנאות בנושא הוראה

הנפגשים פעמים מטפר בשנה והיא

רבי-ברירה ובמתן טיוע למורים

יעילה למתרגלים במדעי הרוח

כוללת עשרות חברים מהטגל האקדמי

בניתוח ובהבנת ממצאי מבחנים

והחברה ובנפרד למתרגלים

הפועלים בהתנדבות  .צוותי החשיבה

כאלה  .בתחום ההדרכה ניתנת הדרכה

במתמטיקה ובמדעי המחשב .לכלל

דנים בנושאים מגוונים ,כמו פיתוח

אישית על ידי צוות שהוכשר במרכז

אנשי הטגל האקדמי מוצעות טדנאות

קריטריונים למדידת איכות ההוראה,

והדרכה קבוצתית בטדנאות מגוונות,

לשיפור איכות הקול ,להכנת מצגות

פיתוח ושיפור שיטת שאלוני המשוב,

כמו :בניית הרצאה והצגתה ,שימוש

ממוחשבות בשימוש בתכנת

קריאת חומר לימודי ,הערכת הישגים

PowerPoint

ועוד .מתקיימות גם

ב, PowerPoint -

שיפור הקול ושפת

ועוד.

הגוף וכתיבת מבחנים מטוגים שונים.

טדנאות חוגיות לפי פניית ראשי

הרשות מקיימת טדנאות לאנשי הטגל

המרכז תומך ברכישת אביזרים

חוגים .המרצים יכולים גם לקבל ייעוץ

העוטקות בהוראה איכותית ,בהכנת

להוראה לפקולטות השונות .

אישי  .כמו כן מפרטם המרכז עלון

טילבוטים ומבחנים ,בהכנת מצגות,

ומקיים ימי עיון בנושאי הוראה.

בנושא שפת גוף ,בשיפור הקול
והדיבור בציבור ,בהתמודדות עם קהל

הטכ Jיןן

http://promotech.technion.ac.il
המרכז לקידום ההוראה בטכניון קיים
כבר כמעט

30

שנה והוא הוותיק

מאתגר ובבניית אתרי קורטים

בטכנולוגיות אחרות ללמידה מרחוק ,כפי

באינטרנט .מתקיימים מחקרים

ופרויקטים מיוחדים למטרת שיפור

בארץ  .מידע על שימוש כזה יוצג במדור זה

ההוראה והלמידה .נערך טקר בקרב

בחוברת הבאה .

ביותר בארץ בתחומו  .בראשו עומד

כיום דרי מוטי פרנק .המרכז פועל

המורים מן החוץ כדי לזהות צרכים

.1

וקשיים  .הוקמה טפרייה ייחודית

קורטים ,טדנאות ויעוץ אישי :

לנושאי הוראה והערכה בחינוך הגבוה .

מתקיימות טדנאות להכשרה

הטפרייה רוכשת באופן שוטף טפרים

להוראה לחברי טגל ולמתרגלים

בנושאים אלה ועד כה נרכשו למעלה

חדשים וטדנאות וימי עיון לחברי

בא י נטרנט להוראה וללמ י דה  ,וש י מוש

שמיושם באוניברסיטאות ובמכללות הש ו נות

חברי הטגל האקדמי ובנפרד אצל

בתחומים אחדים:

ך  .המידע המוצג כאן אינו כולל ש י מוש

