
 ודמניר רבקה "ד
 המועצה להשכלה גבוהה ר"סיו

 
 כנס ההשכלה הגבוהה

 
 29.11.2016ז                                                           "ח בחשון תשע"כ    

 ת"איחוד מכללות לחינוך ומעברן לאחריות ות

 :הכשרה מיטבית של מורים
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   תמונת מצב -לחינוך האקדמיות המכללות 

במכללות  3500סטודנטים למוסד לעומת  1500; סטודנטים 30,000-כ; מכללות 21
  המתוקצבות  
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 כ"סה תואר שני תואר ראשון

-מכללות מתחת ל 15
סטודנטים 1,500  



3 

 
 תמונת מצב –המכללות האקדמיות לחינוך 

 

לתחומי הלימוד  ) גננות ועוד , מורים, מנהלים(אדם להוראה  כחתפקידן להכשיר •
,  מהגיל הרך(ולכל מסלולי הגיל ) ערבי/דתי ממלכתי/ממלכתי(לכל  המגזרים , השונים

 .למערכת החינוך בישראל, )יסודי-ועד לחינוך העל
 
תקצוב ופיקוח של האגף  , ג ואחריות תכנון"נמצאות תחת אחריות אקדמית של מל•

 החינוךבמשרד  ה"עולהכשרת 
 
 היקף גדול של סגל אקדמיהמחייב לימודים בכיתות קטנות : ההוראהמודל •
 
 

 ייחודיותחברי הסגל מועסקים בתנאי שכר מורים הכולל התאמות •
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 המלצות ועדות בנושא המכללות האקדמיות לחינוך

 

האקדמיות לחינוך ואת  המכללות הוועדות בחנו את התנהלות 
 :המורים במכללות והמליצו עלאיכות הכשרת 

 
 .המכללות מספר צמצום1.
 .שני לתואר ראשון מתואר מורה הכשרת של )הדרגתי( מעבר2.
 בכפוף ,המתוקצבים המוסדות יתר כל כמו ת"ות לאחריות )הדרגתי( מעבר3.

 .)2,500 :היעד .סטודנטים 2,200 מינימום( מוסד גודל :כמו סף לתנאי
 

דגש על חשיבות השוואת התנהלות המכללות האקדמיות לחינוך לזו של  
 המכללות המתוקצבות תוך שמירה על תפקידן הייחודי

 
 

 )2006( אריאב| ) 2006( טלר| ) 2005(דברת  | ) 2004(תומר |) 2004(כץ -אריאב| ) 2001(פרץ -בן
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הוא מהלך  ת"לותמעבר המכללות האקדמיות לחינוך "
 :למדינהשנועד לאפשר , אסטרטגי מהותי

הגבוהה רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה תכנון 1.
 ת"באמצעות ות

 האחריםמעמדן למוסדות האקדמאיים להשוות את 2.

 והמנהליאת החופש האקדמי להגביר 3.

המכללות  לשינוי מצב השניות הנוכחי של זיקת להביא 4.
למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך ובסופו של דבר  

 ."  את איכות הכשרת המורים בישראללשפר 
 

 

   ת   "ות-ג"מתווה להסדרת מעבר המכללות לחינוך לאחריות מל

 2015פברואר , כהן –פרנק 

Presenter
Presentation Notes




 
 

איחוד מכללות לחינוך ומעברן 

 :הזדמנויות ואתגרים-ת "לאחריות ות
 ברמה הלאומית-

 ברמה המוסדית-

 ברמת הסגל -
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   ת"לותהזדמנויות באיחוד מכללות לחינוך ומעברן 

 
תכנון רוחבי ואחיד  

של מערכת ההשכלה 
 הגבוהה
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הגבוהה  ההשכלה תכנון של מערכת •

המשלבת את מערכת המכללות  

 לחינוך

 עצמאות אקדמית וניהולית במוסדות  •
 

 פ תוכנית רב שנתית"נון עתכ –התייעלות •

 

Presenter
Presentation Notes
המוסד המאוחד יוכל להציע מגוון רחב ועשיר יותר של קורסים, הפריה הדדית בין תחומי דעת שונים (לימודים מולטי דיסציפלינאריים), הרחבת הצירופים האפשריים במסגרת הלימודים לתואר (לדוגמא: תואר דיסציפלינארי בשילוב תעודת הוראה).  אפשרות זו הינה חשובה ביותר שתוכל לאפשר את שינוי מתכונת הכשרת המורה ברמת התואר השני



   ת"לותהזדמנויות באיחוד מכללות לחינוך ומעברן 
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 ויסות וניתוב היקף תכניות ההכשרה על פי) א

 צרכי המערכת    

 מעבר הדרגתי של הכשרת המורים לתואר שני) ב

 טכנולוגי-חיזוק החינוך המדעי) ג

 ,חרדים, ערבים(מענה לאוכלוסיות מיוחדות ) ד

 )אתיופים, בדואים    

 ,  התאמת ההכשרה להוראה וללמידה במציאות משתנה)ה

 חברתיים-בעידן של שינויים טכנולוגיים   

 

 

 

מינוף והתאמה   
לצרכי מערכת החינוך 

 לשנים הבאות

Presenter
Presentation Notes
המוסד המאוחד יוכל להציע מגוון רחב ועשיר יותר של קורסים, הפריה הדדית בין תחומי דעת שונים (לימודים מולטי דיסציפלינאריים), הרחבת הצירופים האפשריים במסגרת הלימודים לתואר (לדוגמא: תואר דיסציפלינארי בשילוב תעודת הוראה).  אפשרות זו הינה חשובה ביותר שתוכל לאפשר את שינוי מתכונת הכשרת המורה ברמת התואר השני



  ת"לותהזדמנויות באיחוד מכללות ומעברן 

חיזוק וגיוון המערך   
 האקדמי
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 וחדשנייםיצירת מוסדות מובילים •
 
 בחינוךקידום מצוינות •

 
 מתקדמיםקיום לימודים לתארים •
 
קידום מחקר רלוונטי בתחום הכשרת מורים •

 החינוךומערכת 
 

 חינוךפיתוח תחומים תומכי •
 
 הידע הדיסציפלינארי בהכשרת המוריםחיזוק •

Presenter
Presentation Notes
המוסד המאוחד יוכל להציע מגוון רחב ועשיר יותר של קורסים, הפריה הדדית בין תחומי דעת שונים (לימודים מולטי דיסציפלינאריים), הרחבת הצירופים האפשריים במסגרת הלימודים לתואר (לדוגמא: תואר דיסציפלינארי בשילוב תעודת הוראה).  אפשרות זו הינה חשובה ביותר שתוכל לאפשר את שינוי מתכונת הכשרת המורה ברמת התואר השני



  ת"לותהזדמנויות באיחוד מכללות ומעברן 

 

חיזוק המכללות  
 המאוחדות
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 מיצוב חזק ומשמעותי•
 
 מניעת תחרות לא בונה•
 
 התייעלות וחיסכון בהוצאות•
 
 צמצום כפילויות•

 
 השקעה בתשתיות אקדמיות•

 
 ב"הצטיידות וכיו, בינוי•
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המוסד המאוחד יוכל להציע מגוון רחב ועשיר יותר של קורסים, הפריה הדדית בין תחומי דעת שונים (לימודים מולטי דיסציפלינאריים), הרחבת הצירופים האפשריים במסגרת הלימודים לתואר (לדוגמא: תואר דיסציפלינארי בשילוב תעודת הוראה).  אפשרות זו הינה חשובה ביותר שתוכל לאפשר את שינוי מתכונת הכשרת המורה ברמת התואר השני



  ת"לותהזדמנויות באיחוד מכללות ומעברן 

 

שדרוג מעמד  
 הסגל
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אפשרויות העסקה מגוונות ושיפור תנאי •
 העסקה

 
 מגוון אפשרויות קידום•
 
 חוקרים/ מרצים / בניית קהילות לומדים •
 
 חיזוק תחושת שייכות•
 

Presenter
Presentation Notes
המוסד המאוחד יוכל להציע מגוון רחב ועשיר יותר של קורסים, הפריה הדדית בין תחומי דעת שונים (לימודים מולטי דיסציפלינאריים), הרחבת הצירופים האפשריים במסגרת הלימודים לתואר (לדוגמא: תואר דיסציפלינארי בשילוב תעודת הוראה).  אפשרות זו הינה חשובה ביותר שתוכל לאפשר את שינוי מתכונת הכשרת המורה ברמת התואר השני



איחודים אמיתיים של  : שינוי מפת המכללות האקדמיות לחינוך•
 "  חיים ונושמים"מוסדות 

 חיבור האנשים לארגון החדש ופיתוח תחושת זהות ארגונית•
צמצום פערים בנוגע  : טיפול בסגל ההוראה במכללות לחינוך•

 ?מחקר ; היקף העסקה; להסכמי שכר
התאמת מתכונת ההכשרה להוראה וללמידה להזדמנויות החדשות  •

 )2015ויינברג , ח בינלאומי להערכת איכות בחינוך"דו; מתווה ההכשרה(
 ת לקליטת המוסדות המתאחדים"היערכות ות•
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   ת"לותבאיחוד מכללות ומעברן אתגרים 



 
י הנשיאים וראשי הוועדים המנהלים של  "לאחר קבלת מסמך הסכמה עקרוני חתום ע

 המוסדות
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:פוטנציאליים איחודים  

מכללה לחינוך לבין   איחוד בין איחוד בין מכללות לחינוך
 מכללה כללית

איחוד בין מכללה לחינוך לבין  
 אוניברסיטה

)2015ח ויינברג "פ המלצת דו"ע(    
וינגייט -לוינסקי  חי תל -אוהלו    

 
אוניברסיטת חיפה -ויצו  

גורדון -אורנים  מכון לב -מכללת ירושלים  אוניברסיטת אריאל-אורות ישראל   
 

דוד ילין -אמונה  אפרתה גוריון-אוניברסיטת בן -מכללת קיי   
 

 :  ת"לותבתהליך מעבר                           :ת"לותעברו 
 
                            ליפשיץ-מכללת הרצוג* מכללת בית ברל 
 הקיבוציםמכללת סמינר 
 אחווהמכללת 



 
 

!ת ו ד ה   
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 הכשרה מיטבית של מורים
 

 הכשרת מורים באוניברסיטאות המחקר
 
 

 ירון עוז' פרופ
 רקטור אוניברסיטת תל אביב



 הנחות יסוד –הכשרת מורים באוניברסיטאות 

יש מחויבות  , אביב בפרט-ולאוניברסיטת תל, לאוניברסיטאות המחקר בכלל
 .  עמוקה למערכת החינוך ולטיפוח ההון האנושי שלה

 
  איכות המורים ותהליכי הכשרתם הינם מפתחות מרכזיים לאיכותה של מערכת

מעבר לחשיבות הלאומית הטמונה בהענקת השכלה איכותית לילדי . החינוך
שואפות האוניברסיטאות לקלוט ליחידותיהן תלמידים בעלי בסיס ידע , המדינה

 .מוצק וחשיבה עצמאית וביקורתית
 
 הכשרתם המוצלחת של מורים ועובדי הוראה מצריכה רצף של מאמצים

חונכות בתחילת דרכם כמורים  , משלב ההכשרה הראשונית שלהם: מתואמים
 .ועד למתן מגוון של אפשרויות התפתחות לאורך חייהם המקצועיים, עצמאים

 



 ייחודן של אוניברסיטאות המחקר  
 מדוע חשוב שהכשרת המורים תעשה גם באוניברסיטאות: או 

  ההכשרה להוראה באוניברסיטה בנויה על הקשר בין המחקר החינוכי לבין
 .הפרקטיקה החינוכית בשדה

 
  הכשרת המורים נעשית על ידי מומחים וחוקרים מתחומי הדעת השונים

קיים שיתוף פעולה הדוק בין תכניות הלימוד ללימודי תעודת  . שבאוניברסיטה
 .הוראה ובין פקולטות המחקר באוניברסיטה

 
  בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות המחקר מתבצע מחקר במגוון תחומי

 .בתחומי הפדגוגיה ובתחומי מנהל מוסדות חינוך, בתחום הפרט  -החינוך 



 מסגרות עיקריות להכשרה באוניברסיטאות המחקר

 תכנית המיועדת לבעלי תואר ראשון באחד   –תעודות הוראה אוניברסיטאיות
המכשירה להוראה בעיקר בבתי , מתחומי התוכן הנלמדים באוניברסיטה

 .  הספר התיכוניים
 
 הקניית התמחות  –לימודי תואר שני ותואר שלישי בבית הספר לחינוך

 .למנהלים ולאנשי חינוך, מקצועית למורים
 
 השתתפות של מורים ואנשי החינוך בפרויקטים חינוכיים   -התפתחות מקצועית

 .לאורך כל תקופת עיסוקם במערכות החינוך



 תודה רבה



29.11.2016   

 אריאבתמר ' פרופ

 
 הכשרה מיטבית של מורים ללמד ילדים

   α-וה Z -בדור ה
 הגבוההכנס ההשכלה 

 

 



 ודאות  -מיציבות לאי

X 

XY 

y α 

Z 

1950-1965 1965-1979 1980-1995 1996-2009 +2010 

 התלמידים המורים מורי המורים



 :משוואה בשלושה נעלמים
 

 ללמד את  Y -כיצד להכשיר את דור ה
 ? α -וה Z -דור ה

 

 הכשרת מורים



 Y -דור ה

 !???להיות מורה 
 



Uncertainty and paradigm change 

Understand    
and Design 

(Ackoff,  1994) 

Forecast 
and Plan 



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית

סביר שתהיה מסגרת כלשהי שילדים  
 למידה/בית חינוך –יגיעו אליה ללמוד 

 



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

למידה של ילדים -חשיבות רבה למורה בתהליך ההוראה למידה משמעותית  
"Technology can amplify great teaching but great 
technology cannot replace poor teaching”  

(OECD, 2015)  
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 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית

שהטכנולוגיה  , עובדים שיהיו בעלי מיומנויות
יפלטו משוק  , יכולה לעשות מהר וטוב יותר

העבודה ולכן יידרשו מעובדי העתיד יכולות  
 שמשלימות את הטכנולוגיה

  )Tucker, 2016( 



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית

 
 אזרחות גלובלית  , ידע עולם•
 )literacy(אוריינות שפתית •
 )numeracy( מיחשוביתאוריינות •
 יכולת פתרון בעיות•
 -TREיכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה •
 )ETS, 2016(עבודה בצוות                             •

 

 ידע ומיומנויות נדרשות



 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה

 יכולות משלימות לטכנולוגיה

 ידע ומיומנויות נדרשות

 שונות תלמידים  

 למידה משמעותית



 למידה משמעותית ידע ומיומנויות נדרשות

 מסגרת למידה

 חשיבות רבה למורה
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 α -וה Z -עיצוב ההוראה כפרופסיה לדור ה

 
מכוונים אותנו לשני                             -ה

 :עקרונות בהכשרת המורים
 

 המורה כמחנך ומתווך למידה
 התאמת ההוראה לפרט

 מיומנויות חשיבה גבוהות
 תכנית לימודים אינטגרטיבית  

PBL 



 α -וה Z -עיצוב ההוראה כפרופסיה לדור ה
 

   -התמודדות עם ה
 

 אוטונומיה מקצועית
 הפעלת שיקולי דעת

 גמישות מחשבתית
 יצירתיות

 LLL, יכולת למידה עצמית
 עבודת צוות



 :משוואה בשלושה נעלמים
 

 ללמד את  Y -כיצד להכשיר את דור ה
 ? α -וה Z -דור ה

 

 הכשרת מורים



 
 ללמד את  Y -כיצד להכשיר את דור ה

 ? α -וה Z -דור ה
 



איכות  , הכשרה–הוראה באקדמיה 
 וחדשנות

 חינוך לערכים
 ז"כנס השכלה גבוהה תשע



 הקשיים 
 )למה לא לחנך לערכים: או(

 .  יש נרטיבים, אין אמיתות: מודרני-העידן הפוסט•
 .התנגשות עם בית ההורים. אין מוסכמות :תרבותית-החברה הרב•

 .אמירות ערכיות הן פוליטיות, הערכים נוכסו על ידי מפלגות: הפוליטיזציה•
 .סכנות האינדוקטרינציה•



 המציאות
 )מדוע אי אפשר להתחמק מחינוך לערכים: או(

 מסרים סמויים באורחות החיים של בית הספר•
 מסרים גלויים בדרישות בית הספר•
 מסרים סמויים בהתנהגות המורה•
 מסרים גלויים בהתבטאויות המורה•
 מסרים סמויים במקורות הנלמדים  •
 מסכים גלויים בתכנית הלימודים•



 סביבת הערכים של מערכת החינוך
 )לאיזה ערכים אנחנו מחנכים :או(

 :ערכי למידה•
עמידה בכללים ובלוחות  , יושרה, יצירתיות, דייקנות, משמעת, סבלנות, חריצות•

 .שיתופיות ועזרה לזולת, זמנים

 :  ערכי אדם•
רכוש , נפש, המנעות מפגיעה בגוף, הקשבה, סובלנות, התחשבות, כבוד הדדי•

 ".מידות טובות", ארץ-דרך/נימוסים, )זכויות אדם יסודיות(

 :  חברה ומדינה, ערכי קהילה•
 .  שמירת חוק, ציונות, לאום, דת/קיום מסורת/כיבוד, שמירת חוק•



 הכשרת המורים

 .מודעות לאחריות החינוכית של כל הסגל החינוכי•
 .ההכרחי, הסמוי, מודעות לחינוך העקיף•
 .מודעות לחובה להוות דוגמה בהתנהגות•
 :מודעות לחינוך הגלוי בשלשת המישורים•

 ערכי למידה•
 ערכי אדם•
 ערכי קהילה וחברה•

 

 הקניית כלים למעשה החינוכי•
 המותרים והאסורים בחינוך הערכי, הרצויים, הבחנה בין הממדים ההכרחיים•

 
 



נשיא מכללת  , מחמוד חליל' פרופ
  –סכנין 

מהן הזיקות בין המאפיינים  
האישיותיים להכשרת מורים 

מיטבית בכלל  ומהם  המאפיינים  
 ?הייחודיים לחברה הערבית בפרט

 



   ת"והוות ג"המלפעילות 
 לשיפור איכות ההוראה והלמידה

 במוסדות להשכלה גבוהה

 ר ורדה בן שאול"ד

 ל להערכת איכות והבטחתה"סמנכ

 המועצה להשכלה גבוהה

 כנס ההשכלה הגבוהה
29.11.2016 

 ז"ח חשוון תשע"כ



מטרות על בתכנית הרב שנתית של 
 :ב"תשפ-ז"תשע ת"הוות

  מחקרית –עידוד המצוינות המדעית 

 עידוד חדשנות בהוראה 

   הכשרת ההון האנושי והתאמתו לשוק
 התעסוקה

   קידום ושילוב אוכלוסיות ייחודיות
 במערכת ההשכלה הגבוהה

 



 מחקר הוראה
 חברה

 וקהילה

 :יעדי המערכת להשכלה גבוהה
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איכות להערכת ועדה ג"המל י"ע מונתה 2013 באוקטובר 
 .ד"באב אלישע 'פרופ בראשות ,ההוראה

ח ובו מסקנות הוועדה בנוגע לאיכות ההוראה "הדו
 .ת"ובות ג"במלהוצג , במערכת ההשכלה הגבוהה

 י "בוצע ע, ח והדיונים בנושא"בעקבות הדו, 2015בשנת
בין כל  סקר מקיף , ג"במלהאגף להערכת איכות 

שבו דיווחו על פעולותיהם לתהליכי  ג"להשכהמוסדות 
 .הערכה ושיפור איכות ההוראה והלמידה

 ...בתחום ת"וותג "עשיית מל



 וכן יצאה הודעה   ג"המלממצאי הסקר פורסמו באתר
 .תקשורתית לציבור הרחב בנושא

 ג  "התקבלה החלטה על מודל משולב של מל 2016בשנת
מרכיב מתוקצב ומרכיב  , הכולל מרכיב חובה ת"וות

במוסדות , תחרותי לשיפור איכות ההוראה והלמידה
 .להשכלה גבוהה

 
  

 ...המשך



ת לשיפור  "ג ות"מודל מל
 איכות ההוראה והערכתה

.Iהמוסדות להשכלה   כלבסיסיים ליישום ב חובה קריטריוני
 )חלק ראשון(גבוהה 

.II  מודל תקצוב איכות ההוראה המיועד 

 :ת"י ות"למכללות המתוקצבות ע

  עמידה בקריטריונים שיאפשרו
 ת"מותקבלת תקציב ייחודי 

 )ח"אלש 100( 

  פרס על בסיס תחרותי לתגמול עבור
פעילות מיוחדת בתחום הערכת איכות  

 )ח"אלש 700(ההוראה ושיפורה 

 חלק שלישי חלק שני



 : חלק שני
 תקצוב למכללות מתוקצבות

 החובה בסעיף  לקריטריוניבנוסףI 

 

מובנה ויעודי לשיפור איכות , קיומו של מנגנון מוסדי קבוע
 :הממונה על, ההוראה והערכתה

פעילות אקטיבית בהכשרת  
 הסגל האקדמי  

 )למוסד₪  75,000(

שאלוני הערכת ההוראה 
 )ח למוסד"ש 25,000( 



 :חלק שלישי
פרס על בסיס תחרותי לתגמול עבור פעילות 

 מיוחדת בתחום הערכת איכות ההוראה ושיפורה
 

חדשנית ומקורית לשיפור וקידום איכות , על פעילות מיוחדת תיגמול

 .ההוראה

 לפרסים על בסיס תחרותי, בשנה₪  700,000הקצאת סכום ייעודי של. 

 25%להעמיד מקורות מימון משלימים בשיעור  יחוייבהמוסד הזוכה  

 מסכום הזכייה

תבחן את ההצעות  , ת"וותג "ועדת שיפוט מיוחדת תוקם על ידי מל

 . ותקבל החלטה מנומקת על תקצוב חד שנתי של ההצעות הזוכות



 ג"לוחות זמנים ליישום החלטת מל

 דיווחים על אופן עמידתם בקריטריונים עד   ג"למלהמוסדות התבקשו להגיש
30.6.16   

 ניתנה תקופת  , החובה בקריטריוניעל מנת לאפשר למוסדות לעמוד באופן מלא
 .30.6.17נדרש דיווח נוסף על עמידה מלאה עד . מעבר של שנה נוספת

  בקשות לקבלת תקצוב עבור עמידה בקריטריונים נוספים לשיפור איכות הוראה
 .30.6.16ניתן היה להגיש עד , )מכללות מתוקצבות(והלמידה 

יש להגיש עד  , דיווח על היישום בפועל של הקריטריונים לצורך קבלת תקצוב
30.6.17. 

חדשנית ומקורית ניתן היה להגיש עד  , הצעות לקבלת פרס עבור פעילות מיוחדת
1.10.16. 

  בתקופה הקרובה תבחר ועדת השיפוט את ההצעות הזוכות ותעדכן את המוסדות
 .בנושא



 התקבלו תגובות מכל המוסדות להחלטה, 2016במהלך  . 

 התגובות כללו פרוט על אופן עמידתם של המוסדות
 .ותכנית פעולה לעמידה במרכיב החובה, בקריטריונים

הצעות לקבלת פרס על בסיס תחרותי  12 -התקבלו כ
לתגמול עבור פעילות מיוחדת בתחום הערכת איכות  

 .ההוראה ושיפורה

 
  

על   ת"והות ג"המלבעקבות החלטת 
 :המודל החדש



מדדים בהם נמצא שיפור בדיווחים בשנת 
 :2015 -לעומת ממצאי הסקר ב 2016

קיומו של מנגנון מוסדי הממונה על נושא איכות ההוראה  . 

  קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה לכל חבר סגל
 .כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה, חדש בכל הרמות

  פעולות הנעשות למרצים שתוצאות סקרי ההוראה שלהם
 .גבוהים או נמוכים באופן עקבי

כללי  , פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת לכל הקורסים
 .החובות של הקורס ואופן קביעת הציון בו

 שינוי 10% -ממוצע של כ

 

 

 



 קיום מדדים לאיכות ההוראה בכל המוסדות
 2016 -ל 2015השוואה בין 
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מספר המוסדות שנתנו  מענה חיובי 
 החובה מקריטריוני 75%למינימום של 
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 )21(מוסדות מתוקצבים  )19(מכללות לחינוך  )12(לא מתוקצבים  )9(אוניברסיטאות 



 :התחרותי, הצעות לרובד השלישי
 

 :הצעות 12כ "הוגשו סה

 יחודייםפיתוח קורסים 

בניית כיתות ומתחמים מותאמים 

מערכות מידע ואפליקציות 

 

 

 



בהתבסס על יעדי התכנית  , להמשך
 הרב שנתית

  חשיבות לשיתופי פעולה לפיתוח שיטות וחדשנות
 .בהוראה

שילוב הוראה ולמידה מקוונת. 

  שימוש באמצעים טכנולוגיים המסייעים בשיפור דרכי
 .ההוראה וחדשנותה

 

 :יינתן דגש על



 תודה על ההקשבה

 ...בהצלחה לכולנו



רקטור , מירי פאוסט' פרופ
 -אוניברסיטת בר אילן

מהם המאפיינים של איכות 
ההוראה באוניברסיטאות  

 ?המחקר



   6-כנס ההשכלה הגבוהה ה
   -הוראה באקדמיה 

 איכות וחדשנות  , הכשרה
 2016נובמבר 
 

 שוש ארד
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 האתגר
 פיתוח גישות הוראה חדשניות  

 )  רווי המחשבים Y-דור ה(הפונות לקהל הסטודנטים 

 בלי להתפשר על רמת הלימודים
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 חוויות הלמידה
 מולטימדיה משולבות ופרזנטציות הדגמות 

 אנושיות סימולציות 

 שיתופיים תהליכים( בוחן מקרי ניתוח( 

 העולם מכל מרצים 

 ל"מחו סטודנטים עם משותפת למידה 

 סדנאות( שיח רבי יצירת( 

 מוקלטים קורסים   
71 



 המיומנויות הנחוצות  

 ביקורתית חשיבה 

 שיתופיות 

 והצגתה תקשורת 

 המידע של חכם וניווט שימור ,ארגון 
  מקצועיות ברשתות 

72 



 
 

 אקטיביות מול פסיביות
 הסטודנטים כיצרני ידע  

  
 

 עצמאית למידה 

 מקוונת ללמידה מיומנויות הקניית 

 מציאות עם להתמודד היכולת )פיתוח( הכשרת 
 ומורכבת משתנה

 רחבים בהקשרים ויישומו בידע שימוש   
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 ת ש ת י ו ת  
 ואנושיות, טכנולוגיות, פיסיות

 אקדמי הסגל הכשרת 

 חדשניות הוראה שיטות פיתוח 

 ומדידה הערכה דרכי פיתוח 

 רלבנטיים נושאים בחירת 

 בינתחומיות   
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 ב י נ ל א ו מ י ו ת 
 התחברות לתהליכים גלובליים

ג"המל של בינלאומיות תכניות 

ל"מחו אורחים של מרוכזים וקורסים הרצאות 

בינלאומיים במחקרים סטודנטים שילוב 

טלקונפרנס( ל"מחו מוסדות עם משותפים סמינרים( 

באנגלית קורסים   

בינלאומיות ברשתות הסטודנטים שילוב   

ספציפיים בנושאים ל"בחו קורסים 
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 דוגמאות
   סימולציה אנושית 

 מנוסה מנחה בחירת       
 רלוונטי נושא בחירת    
 תחומיות רב    
 שיח רב יצירת    
   עצמי לימוד    

   התנסות תוך לימוד 

   אירועים ניתוח )case studies(   
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ורקטור   מ"ולר "יו, דודי שוורץ' פרופ
 -האקדמית אונו הקרייה

האם וכיצד השינויים של  
העידן החדש ישתקפו בהוראה  

 ?באקדמיה ובאיכותה



נשיא המרכז , רון שפירא' פרופ
 -האקדמי פרס

מהם הגורמים העלולים לעכב 
ואיך ניתן  ? חדשנות באקדמיה

 ?להפוך גורמים אלה למסייעים



 

 2016נובמבר 
 פרופסור דוד חן

אסתי צביון – אינפוגרפיקה  



. מהפכת הידע של המאה העשרים לא נסתיימה

טכנולוגיות הידע החדשות כבר שינו באופן בסיסי את  

 .מערכת היחסים בין האדם הלומד לידע

סופי  -סטטי-לינארי-המעבר מייצוג ידע סימבולי

,  אין סופי-דינמי -מרחבי-לייצוג ידע רב פנים

מחייבים שינוי מרחיק לכת בתפישת העולם של  

 –המוסד האחראי לייצור ידע חדש והפצתו 

 .האוניברסיטה



 

ייצור ידע חדש 
 ).הגות ומחקר(

הוראה (הפצת הידע 
לתואר ראשון שני 

 ).ושלישי



תכניות הלימודים הן  
דיסציפלינריות וקשוחות  

 ).מחלקות, פקולטות(

, קורסים(מקום וזמן קבועים 
 ).סמסטרים, שיעורים

מרבית הלמידה בדפוס תעשייתי  
 ).לא גמיש, מסלול לינארי(



בעוד האוניברסיטאות מנסות לשמר את המבנה ואורח הפעולה  

מתפתחת והולכת אלטרנטיבה הקרויה  , המסורתיים

 . אוניברסיטה עתידית







ראש וועדת  , ג"חבר מל, עזרי טרזי' פרופ
מדעי הרוח  , הוראה, המשנה התחומית לחינוך

ראש התוכנית ללימודים  , ג"במלואמנויות 
  -הטכניון, מתקדמים בעיצוב תעשייתי

מה בין חשיבה עיצובית לחדשנות  
 ?בהוראה
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