
 

 

 טכניון – הוראת מדעים

 תקציר מנהלים

הוועדה התרשמה מהמחלקה לחינוך למדע ולטכנולוגיה של הטכניון וממחויבותה לסוגיות רחבות 

הנוגעות לחינוך במדינת ישראל. אנו משבחים את התמקדותה של היחידה בהנדסה לצד זו במדע 

המדינה. במיוחד התרשמנו טק של -ובמתמטיקה, מיקוד המשקף ראייה רחבה של צרכי ההיי

 מתוכנית "מבטים", המצליחה למשוך אל החינוך אנשים בעלי ידע מעמיק במדע ובמתמטיקה.

כנית אסטרטגית, כי על המחלקה לנסח טוב יותר את התכניות שלה לשינוי. נחוצה תעם זאת, מצאנו 

חברי  ון שלשתתווה כיצד אפשר למקסם את השפעתה של המחלקה. על המחלקה לייסד פורום לדי

כנית חודשים, על המחלקה לגבש ת 12חברים. בתוך  12–7סגל, ולמנות ועדה מובילה ובה ה

 למינוף ולתיאום תחומי ההתמחות הקיימים במחלקה. אסטרטגית

מעמדה של המחלקה נידון מזה זמן מה. אנו תומכים בהפיכתה של המחלקה לפקולטה ומאמינים 

ש. יש להשלים בתוך שנה את הסוגיות הארגוניות והתקציביות ששינוי מסוג זה צריך היה כבר להתרח

 הנדרשות כדי לאפשר שינוי זה.

רי אפלינציכנית "מבטים" מושכת להוראה אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה במיוחד ובעלי רקע דיסת

חזק. הכרחי ש"מבטים" תוסיף להתקיים ותתפתח עוד. יש לתקצב אותה ולתמוך בה כיאות. בה בעת, 

 הכשרת המורים ככלל.את ם לשפר את "מבטים", כמו גם יש מקו

מודל הכשרת המורים שפגשנו היה מסורתי מבחינה ארגונית ומיושן מבחינת התפישות שעומדות 

במקום לחשוב מחדש על מהות התוכנית, תלמידי "מבטים" נטמעו בקורסים הקיימים ללא  בבסיסו.

בכדי  הסטודנטים החדשים ובמאפייניהם. במספרלהיענות לשינוי  על מנתההתאמות הנדרשות 

להכשרת מורים, הפועלות  מובילות להידרש לגישה זו, צריכה המחלקה להקים ועדה שתבחן תכניות

 באוניברסיטאות מחקר ברחבי העולם.

כנית תקיומה של בפני פרישות עתידיות של חברי סגל. עם זאת, לא מצאנו עדות ל ניצבתהמחלקה 

כנית להתרחבות שיטתית או חזון לעתיד. כמו כן, לא מצאנו ת , המציגהגיוס כח אדם אסטרטגית

תחום מחקר מסוים חשוב יותר מאחר. החיפושים אחר חברי סגל חדשים נראים המסביר מדוע היגיון 

חזון לרי עדיפויות ולסדצרכים, על ידי תפישות הנוגעות ל שיונחואקראיים יותר במהותם, במקום 

 באשר לעתידה של ישראל.

 



  סיכום המלצות

 שינויים הכרחיים:

סגל. יש חברי העל היחידה לייסד בתוך שלושה חודשים פורום לדיונים קולקטיביים של  .1

חברים, שיהיו בה נציגים מהסגל הבכיר, מרצים בדרגת פרופסור  12–7למנות ועדה בת 

 משנה, חברי סגל נלווה ובוגרים בולטים.

המדע,  צריכה ועדה זו לפתח תוכנית אסטרטגית, לאופן בו תשפיע על חינוך בתוך שנה .2

הישראלי ככלל. אנו רואים בתוכנית זו  )STEMהטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (

מסמך מנחה למינוף תחומי ההתמחות הקיימים ביחידה, במקום הסתמכות על מאמצים 

טות בכל הנוגע להוספת חברי לא מתואמים של אנשים יחידים. המסמך ינחה קבלת החל

סגל חדשים והתרחבות לתחומים חדשים. בבואה לנסח מסמך זה, אנו מעודדים את 

, התייעצות עם מומחים לדוגמההוועדה להיוועץ במשאבים המוסדיים הקיימים בטכניון (

 מהמחלקה לתכנון ארגוני).

 12; בתוך הפיכה מיידית של המחלקה לחינוך למדע ולטכנולוגיה לפקולטה עצמאית .3

 כל הסוגיות הארגוניות והתקציביות הנחוצות לתמיכה בשינוי זה. השלמתחודשים, 

לתקצב את הכרחי כנית "מבטים" ולפתח אותה עוד. להפעיל את תלהמשיך  הכרחי .4

 התוכנית ולתמוך בה כיאות.

כניות מובילות להכשרת מורים , על המחלקה לייסד ועדה שתבחן תאחת בתוך שנה .5

מישיגן, מישיגן סטייט, סטנפורד, דוגמה: באוניברסיטאות מחקר ברחבי העולם (ל

כנית הסמכת המורים בהולנד). על ועדה זו לבחון את ת ברקלי, אוניברסיטת טוונטה

ניות מובילות במקומות תכהעומדים בבסיסן של הקיימת לאור העקרונות והפרקטיקות 

כנית הלימודים להכשרת תכנית לעדכון ת להגותשנה, על ועדה זו אותה אחרים. בתוך 

 כניות מובילות בעולם.במטרה להעמיד אותה בקו אחד עם ת מורים,

, המפורטת תחת הכותרת "משימה ומטרות" ,בתוך שנה, חייבת התוכנית האסטרטגית .6

להידרש לסדרי עדיפויות באשר לגיוס כוח אדם, להגדיר תחומי צמיחה חדשים ולהידרש 

קיימות. נדרשת גישה  נקודות חוזקרחיב תוך התבססות על שאותם יש לה ,לאלה

שיטתית ורחבה יותר לאיתור וגיוס החוקרים המוכשרים ביותר בהוראה ובמחקר של 

 ).STEMמקצועות המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (

 

 שינויים מומלצים

פגישות אד ים לקיכנית לימודים, הנפגשת באורח בלתי סדיר. במקום במחלקה פועלת ועדת ת .1

כניות הלימודים ושל עות על מנת לדון בקוהרנטיות של תהוק, צריכה הוועדה להתכנס בקבי

 הקורסים השונים במחלקה ועל מנת לקדם את אותה קוהרנטיות.



לחתור להשגת אינטגרציה משמעותית של הידע התיאורטי והיישומי בכל  כיםצרי סגלחברי ה

לעולם  ות, המשתייכותלכלול דוגמאות ופעילויות רלוונטיהתוכניות. הקורסים במחלקה צריכים 

הפרקטיקה החינוכית ולמציאות היומיומית של ההוראה. קורסים בפסיכולוגיה ובפילוסופיה של 

 נושאית.-סוגיות ממוקדיםלרעיונות וקיים זיקה להחינוך צריכים ל

כנית של ת רציהסגל לכונן מנגנון לדיון סדיר בדבר הקוהרנטיות והאינטגחברי העל  )א

 הלימודים.

להנהיג שיטה, במסגרתה יוכלו סטודנטים ללמוד בקורסים ברמה צריכה המחלקה  )ב

 שתכין אותם לקורסים מתקדמים יותר בדיסצפלינות המדעיות. ,מתאימה

, כדי לאפשר לסטודנטים בתדירות גבוהה יותרחובה  על המחלקה להציע קורסי )ג

 .זמןבלהשלים את תוכנית לימודיהם 

ה להציע קורסים בסטטיסטיקה המותאמים לצרכיהם של סטודנטים על היחיד )ד

 העוסקים במחקר חינוכי.

לשקול כיצד להיענות באופן המיטבי לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות צריכה המחלקה  .2

שונות של סטודנטים (תלמידי תואר ראשון חדשים וסטודנטים מבוגרים יותר מהתעשייה או 

 טק).-מההיי

הזדמנויות מובנות (קורסים, פרויקטים  לפתחבתוכנית "מבטים", מומלץ  לטובת הסטודנטים .3

ו להם ללמוד יותר על מנהיגות בבתי ספר, על מנהיגות פדגוגית, על שינוי שיאפשר ,וכך הלאה)

מערכתי וכיוצא באלה. אחת האפשרויות היא לבנות סמינר ייעודי לסטודנטים של תוכנית 

ותי, ולהכיר להם נושאי מאקרו הקשורים בשינוי "מבטים" שהם בעלי פוטנציאל מנהיג

 הן ברמה המחוזית הן ברמה הארצית. ,חינוכי

למטרת העל, של השפעה על מערכת החינוך ברמה ונים לקידום קריטרייש להתאים את ה .4

מקצוע, על יוזמות אנשי פרסומים בעברית המגיעים ל לעלמשל, יש לתת קרדיט כך הארצית. 

ולמידה חדשניות, על חקר התפתחות מקצועית ועל השתתפות  מובילות המקדמות הוראה

 בוועדות חינוכיות ארציות.

פיתוח מערכת תמיכה איתנה יותר, שתידרש לצרכיהם של סטודנטים חלשים יותר מבחינה  .5

אקדמית. מערכות תמיכה אלה צריכות להיות בעלות אופי מתמשך, במקום שתוצענה רק 

 רים אקדמיים כמו גם לכישורי שפה.במהלך הקיץ, ועליהן להידרש לכישו

 .צעירותיהן של נשים בעלות משפחות כניות מדיניות המבטיחות מענה לצרכפיתוח ת .6

כניות מעין אלה בפני גברים לסטודנטים מהמגזר החרדי ופתיחת תכניות ההכנה הרחבת ת .7

 ונשים כאחד.

תואר ראשון"),  כניות לימודים:ת ללימודי התואר הראשון (ראו: "תהערכת התוכניסגרת במ .8

הן את תוצאות הלמידה (ואת אמצעי ההערכה שלהן) הן את פר על סגל ההוראה לבחון ולש

 תוכן הקורסים.



על היחידה לפתח מנגנונים (לדוגמה, פרסומים חדשים, אתרים, תפוצת דואר אלקטרוני,  .9

 פודקסטים), שבאמצעותם יוכלו ללמוד הורים, אנשי מקצוע והציבור הרחב על היתרונות

 שבמחקר שמנהל סגל ההוראה במחלקה.

על המחלקה לפתח מנגנונים לעידוד חוקרים לפרסם בעברית (ראו הרחבה תחת "משאבי  .10

 אנוש").

בשטח, לרבות  םהסגל לבחון את השפעת פעילותחברי על היחידה לפתח מנגנונים לעידוד  .11

מדענים  תחומים כגון הכנת מורים ופיתוח מתמשך לאורך שנות פעילותם; והשינוי של

 ומהנדסים להפיכתם מחנכים למדעים.

מתקני מעבדה זקוקים נואשות לחידוש. ככל שתתבהר התוכנית האסטרטגית של המחלקה,  .12

יתבררו גם צרכי תשתית חדשים של המחלקה ככלל, וצרכי מתקני המעבדה בפרט. על המוסד 

 לפעול בשיתוף פעולה עם המחלקה כדי לספק צרכים אלה.

 

 שינוים רצויים: 

בהתאם בכל הקורסים וה לפעול על מנת לסייע לסגל הנלו ,על המחלקה לייסד פורום שייפגש תדיר

 ל"תמונה הגדולה" הלימודית.
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