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  לכבוד

  

  אנגלנדר שרי' גב

  הכלליות המכללות בתחו# מרכזת

  גבוהה להשכלה המועצה

  

  יזרעאל עמק האקדמית במכללה אנוש בשירותי הלימודי� לתוכנית באשר ח"דו: הנדו�

  

 החוג ראשי ע# נפגשנו בו במכללה ביקור וערכנו הרלבנטיי# המסמכי# את קראנו לבקשת'

 בשירותי הלימודי# תוכנית על הסיכו# דוח את ל' עבירלה בזאת מתכבדות אנו. אנוש לשירותי

 שירותי בתחו# הלימודי# קידו# בהמש' יסייע שהדוח מקוות אנו .יזרעאל עמק במכללת אנוש

  .במכללה אנוש

  

  

  , בברכה

  

  דקל רחל' פרופו סולומו) זהבה' פרופ
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  יזרעאל עמק במכללת אנוש בשירותי הלימודי# תוכנית

 קראנו, יזרעאל עמק במכללת אנוש בשירותי הלימודי# תכנית בדיקת את עצמנו על בלנומשקי

 החוג תשובת ואת הסוקרת הועדה דוח את וכללו לעיוננו שהועברו במסמכי# מדוקדקת קריאה

' ודר בורוכובי(�יסעור דלית' דר, החוג ראש ובה# החוג אנשי ע# פגישה קיימנו כ) כמו. במכללה

 דברנו בפתח  .בהמש' שתפורט  דעתנו חוות את מבססות אנו והפגישה המסמכי# על. ברנ(  ציו)

 מאז אנוש לשירותי בחוג שחל מרשי#ה  ההתפתחות תהלי'מ לחיוב שהתרשמנו לציי) רצוננוב

 לדרישות התייחסות תו'  שינויי# משקפות  החיוביות ההתפתחויות. הסוקרת הועדה דוח הגשת

 של איכותו ושיפור לפיתוח  הסגל אנשי של הפעיל מחויבות על להערכתנו ומעידות הקוד# בדוח

  .גוהח

  :  עיקריי# תחומי# ארבעהל נייחד דברינו את

 לגבי עקרונית שאלה עלתה, הסוקרת הועדה בדוח :שלו הלימודי# ותוכנית החוג של ייחודו .1

 הנוכחית הפגישה במהל'. אחרי# מחוגי# ובידולו החוג של הייחודי# התכני# מהות

 עצמית בבדיקה עוסק שהחוג התרשמנו) העיו) ימי, הקורסי# רשימת (לנו שסופק ומרוהח

 תוכ) עולמות ארבעה הגדיר החוג. ייחודי# תכני# הגדרת של לכיוו) ונע נושא של מתמדת

. 4ו עבודה לימודי.3, ושירותי# צרכי#.2, ניהול.1: הסטודנטי# של הלמידה מתרכזת שבה#

 של מבחינה. רבי# קורסי# לסטודנטי# מוצעי# חומי#מהת אחד בכל. עתידיות מגמות

 בזוית ניתני#, אחרי# לחוגי# שייכי# שלכאורה קורסי# ג# כי לראות נית)  הקורסי#

 כ) כמו. אנוש שרותי של משפטיי# בטי#יה או רותי#יוש צרכי# משפחה כמו לחוג ייחודית

 הפוליטיקה בראי ארגוני# ניהול, ירוק ניהול כמו לחוג וייחודי# חדשניי# מהקורסי# חלק

 אליוש התוכ) לעול# וביחס, לעצמו ביחס מה# אחד כל של ובחינה הקורסי# מיפוי.  'וכו

 על ממליצות אנו .הייחודיי# תכני#ה פיתוח והמש' התמקדות י#מאפשר ,שיי' הוא

 . זה תהלי' המשכת
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. קו#פרקטי המכונה שדה בעבודת השמה מלווה העיוניי# הקורסי# את :הפרקטיקו# .2

 בניית, היקפו ,מטרותיו, הפרקטיקו# למהות באשר שאלות הועלו הסוקרת הועדה בדוח

. בתהלי' והתקדמות# התלמידי# הערכתו המדריכי# הכשרת, השדה ע# הרצי- הקשר

 להפיכת רבי# צעדי# עשה מקצועית ההכשרה כמרכז ברנ(' דר באחריות החוג כי נראה

 ודרישות משימות הגדרת של בתהלי' נמצא הוא, כ) כמו. ולמקצועי למחייב הפרקטיקו#

 לאיתור מנגנוני# ופיתח השדה ע# יותר רצי- בקשר נמצא החוג. מהמדריכי# יותר ברורות

 את ולהרחיב להמשי' חשוב, הפרקטיקו# בקורס הלימודי# לגבי . בשדה בבעיות וטיפול

 ייצרו ניתבתוכ שהאחראי# חשוב. לפרקטיקו# המקורות ברשימת הביבליוגראפי החומר

  . מניסיונ# וילמדו פרקטיקו# מתקיימי# בה# אחרי# חוגי# ע# קשר

 בועדת החוג משתמש, לשפרה וא- בחוג ההוראה איכות את להבטיח כדי:  ההוראה איכות .3

 להרצאות מעבר. סגל בסמינרי, בנוס-. ישירה והדרכה הנחיות למורי# המספקת הוראה

 הקשורות סוגיות לדיו) מביאי# השוני# הסגל חברי שבה# עמיתי# שיח מתקיי# אורח

 סטודנטי# להערכת שונות דרכי#, השוני# ההוראה תכני בי) לקשר, ההוראה לאיכות

 בחוג פתחו, גבוהה להשכלה אחרי# במוסדות המקובלי# אלה להליכי# מעבר. בזה וכיוצא

 וא- לשמר שיש סבורות אנו. עמיתי# ידי על משוב ומת) הוראה הערכת של תהלי' ג#

 לב לשי# יש, כמו כ). ההוראה רמת ושמירת פיתוח להבטיח כדי אלה הליכי# לפתח

 . אליה) הנלוות הביבליוגרפיות ולרשימות הקורסי# לדרישות

 חברי על המוטל והמקצועי האישי העומס  :הסגל חברי של מדעית וכתיבה אקדמי קידו# .4

 חשוב, זאת ע# יחד. ומשאבי# זמ) דורשות במכללה ההוראה מטלות. רב הוא החוג

 כי מוצע. אקדמי ובפרסו# בכתיבה שלו המרצי# את החוג מקד# כיצד ולראות להמשי'

, ניסיו) ובעל ותיק סגל חבר ידי על שתונחה � כתיבה קבוצת כמו נוספות דרכי# שקלנהית

 במסגרת ה) לחשוב יש. בתחו# שונות השתלמויותו סטטיסטי סיוע, מאמרי# תבעריכ עזרה

  .אקדמיי# ובכתיבה במחקר ותמיכה לעידוד דרכי# על המכללה תבמסגר וה) החוג
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  , לסיכו#

 בשני#. החוג לפיתוח גדולה ומחויבות אמיתי עניי) אנוש לשירותי בחוג הסגל לחברי כי התרשמנו

 ה) שמתבטא, החוג התפתחות של מרשי# תהלי' הסתמ), הסוקרת הועדה בדיקת מאז שחלפו

 אקדמית הכשרה מאפשר החוג. הפרקטיקו# תכנית של יחודיי בפיתוח וה) העיוניי# בקורסי#

 ג# משמעותית תרומה להעלות צפוי וככזה, המכללה בקרבת המתגוררי# לאנשי# ופרופסיונאלית

 הסגל חברי של פרופסיונאלי בפיתוח סיוע על ג# ממליצות אנו. יזרעאל בעמק הקהילתי לפיתוח

  .בחוג

  

  , בברכה

 דקל חלר' ופרופ סולומו) זהבה' פרופ

 

 


