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?מי אנחנו

אנשי סגל בדרגת מרצה ומעלה10•

תכנית יחסית אוטונומית במסגרת המחלקה לאנגלית  •



מטרות ההערכה

:חשוב להגדיר את המטרות של המחלקה•

?וח"בדאלו נושאים אתם רוצים להעלות-

האם אתם יכולים להשיג משהו מהאוניברסיטה  -

?כהכנה לביקור הוועדה

בתוך המחלקהלשנות /האם יש דברים שרוצים לתקן-

?לקראת הביקור



+(:1)שלושת שלבי התהליך 

( בכמה שלבים)ח הערכה עצמית "הכנת דו•

הכנה לקראת ביקור הוועדה•

ביקור הוועדה•

(פוסט מורטם ותגובה)+ •



ח"הכנת הדו

לקראת פגישת הכנה ראשונה:  'אשלב •

וחלוקת משימותהפגישה הראשונה 

השנייהכתיבת טיוטה והפגישה :'שלב ב•

המסמך  הכתיבה והכנת סיום עבודת :'שלב ג•

הסופי



הפגישה הראשונה( עד:  )'ח שלב א"הכנת הדו

היסטוריה של 'שמבין ב, מישהו עם סמכות: למנות ראש צוות•

.רצוי מישהו שיכול לכתוב באנגלית. ובניהול אקדמי'  המחלקה

מישהו שידאוג להשגת הנתונם הדרושים  : לדאוג לעזרה מנהלית•
(הדפסה וכדומה, פורמט)מהאוניברסיטה ולהבטים טכניים 

:  לקרוא את התבנית•

חשוב שכל אנשי הסגל יהיו מעורבים בהכנת :לקבוע פגישת צוות•
שהולכים להיפגש עם הוועדהובמיוחד אלוח"הדו

האחראי  :ח לפרקים ולמנות אחראי על כל פרק"לחלק את הדו•
.חייב לאסוף את החומר הנדרש לכתוב טיוטה

:לקבוע לוח זמנים•



הפגישה השנייה: 'שלב ב-ח "הכנת הדו

חוץ מתשובות  -ראש הצוות כותב טיוטה של הכל •

,  בסוף כל פרק והפרק האחרון' הערכה עצמית'לשאלות 

.ושולח לכל חברי המחלקה

.'שאלת הערכה'כדי לדון בתוכן של כל נפגשים •



הגרסה הסופית: 'שלב ג-ח "הכנת הדו

לכתוב את הגרסה הסופית על בסיס הדיון לשלוח לאנשי  •

.המחלקה

לתקן ולהדפיס•

•Make it look nice!

CDלהכין את ה•



רקע : תוכן-ח "הכנת הדו

?איך הגעתם למצב זה ולמה-היסטוריה ורקע 1.

.2"Mission Statement  "

?מהן התכונות היחודיות של המחלקה-

?מי הם אנשי הסגל-

?איזה קהל המחלקה משרתת-

?ויעדים מתאימים  על  בסיס העובדות האלו" זהות"איך אפשר לבנות -

אתם רוצים לתאר לוועדת " מציאות"איזו :תיאור מציאות. 3

?ח"ההערכה כדי שחבריה יבינו את הנתונים המופיעים בדו



הצגת נתונים: תוכן-ח "הכנת הדו

.עם הסברים כשיש צורך–להציג את הנתונים 

!להסביר–עם יש שאלות לא רלוונטיות 



שאלות הערכה עצמית:תוכן-ח"הכנת הדו

".  הערכה עצמית"בסוף כל פרק מופיעות שאלות •

:התשובות לשאלות אלו מאפשרות לכם

להעלות את הנושאים שבהם אתם רוצים לדון עם  -

.הוועדה

ח"לתת מידע שלא נכנס במקום אחר בדו-

להסביר ולנמק מדיניות והחלטות-



'הכנה לביקור א

תוך מתן דגש , ג להציע מעומדים לחברי הוועדה"להגיב לבקשת מל•
.על מסלולים מיוחדים והתמחויות מיוחדות שקיימים במחלקה

.אפשר להתייעץ עם מחלקות אחרות שעוברות את התהליך

כולל  )ח "לדאוג לזה שכל אלו שנפגשים עם הוועדה קראו את הדו•
(אם הם רוצים, סטודנטים

להסביר לסטודנטים במה מדובר•

.לתנאים פיזיים טובים–ככל האפשר –לדאוג •



'הכנה לביקור ב

הוועדה בפועל היא כלי להעלות נושאים ובעיות בפני  

רצוי שהמחלקה תחליט מראש באלו  . הנהלת האוניברסיטה

.  נושאים היא רוצה להתמקד



הביקור עצמו

לעמוד בלוח זמנים•

מצד  . לא להשתמש בביקור כדי להתלונן על האוניברסיטה•

בדרך כלל המציאות והעובדות  . לא להכחיש עובדות, שני

.מדברות בעד עצמן

.  לא להוציא את המריבות הפנימיות של המחלקה החוצה•

המטרה היא  . כמובן מותרות, התלבטויות מקצועיות

(.לא אחדות)מקצועיות 



אחרי הביקור

.ח ההערכה בקפדנות ולדאוג להגיב"לקרוא את דו•



הערכה של ההערכה

הרבה עבודה•

וגם באיכות  , ח וההכנות"איכות ההערכה תלויה באיכות הדו•
וועדה מאוד מקצועית  –לנו היה מזל . ובמקצועיות של הוועדה

!עם רצון לעזור-non-confrontationalו

קשה לוועדה להבין תוך זמן קצר את המציאות בתוך , בכל זאת•
עם כל , יש סכנה שהוועדה, כתוצאה מכך. כל מחלקה ומחלקה

אין  . הכוונות הטובות תציע הצעות ותמליץ על צעדים לא רצויים
.ולקוות לטוב' ח"תגובה לדו'חוץ מלהגיב ב, הרבה מה לעשות

זה די  –ח מתמקד באיכות ההוראה ולא באיכות המחקר "הדו•
....מתסכל



'א-צדדים חיוביים :  הערכה של ההערכה

ובאמת רצתה להביא לשיפור  , הוועדה היתה אוזן קשבת ומבינה•
ח תמיכה בעמדה שלנו "היא הביעה  בדו. רמת המקצועיות

....במחלוקת בינינו לבין הנהלת האוניברסיטה

כמה מהן גובשו תוך כדי  , הוועדה הציעה כמה הצעות אופרטיביות•
.שיחה עם חברי המחלקה

אותנו בתוך המערכת של האוניברסיטה ומשך  ' הבליט'התהליך •
את תשומת הלב של ההנהלה גם לייחודיות ואיכות התוכנית גם  

.   לפחות לזמן מה-להיעדר תשתיות ראויות 



'ב-צדדים חיוביים :  הערכה של ההערכה

.רענון מנגנון ניהול התוכנית והערכה מחודשת של יעדינו•

ניצול ביקור הוועדה במשא ומתן עם הרקטור בנושא  •

(.לפני ביקור הוועדה)תקנים חדשים 

שמונה מחשבים חדשים לספרייה ושיפוץ של חדר •

(.לפני ביקור הוועדה)המחלקה 

...שמועות על תכנית להכניס מעלית לבניין•

...בבנייןWIFI-שיפור מסוים באיכות ה•



Since the Chair of ‘our’ committee, Professor 
Stephen Anderson, is here today, this is an 
opportunity to thank him and the other 
members of the committee for the thorough 
and professional work that they did, and for 
their pleasant and helpful attitude during their 
visit, as a result of which the whole process was 
ultimately a positive experience.


