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לכבוד
הוועדה להערכת איכות של תכניות הלימודים להכשרת עובדי הוראה בגיל הרך במכללות לחינוך
המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :דוח הוועדה להערכת איכות הלימודים בלימודי חינוך לגיל הרך ויישום ההמלצות
מתכבדים להגיש לחברי הוועדה את תגובת המכללה והתייחסות פרטנית להמלצות דו"ח הוועדה
להערכת איכות הלימודים בחוג החינוך לגיל רך.
קראנו בקפדנות את דו"ח הוועדה וההמלצות ההכרחיות והרצויות ,צוות יישום המלצות הדו"ח
לקח את כל ההערות בכובד ראש וערך תכנית פעולה וצעדים ליישומן של ההמלצות.
לשאלתכם בנושא פרסום התגובה ,איננו מעוניינים בפרסום תגובתנו באתר המל"ג.
ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות לוועדה על הביקור וכתיבת הדו"ח .אני רואה בתהליך
כהזדמנות שהוענקה למכללה כדי לשפר באיכות ההוראה בחוג לגיל הרך.

בכבוד רב,
פרופ' בשאר סעד
נשיא אלקאסמי -מכללה אקדמית לחינוך

לכבוד:
הועדה להערכת איכות הלימודים בלימודי החינוך לגיל הרך
שלום רב,

הנדון :התייחסות ל המלצות הוועדה להערכת איכות הלימודים בלימודי חינוך לגיל הרך
אלקאסמי -מכללה אקדמית לחינוך

להלן התייחסותנו להמלצות הדו"ח כאמור ,בחלק א' התייחסות להמלצות הכרחיות ובחלק ב' התייחסות להמלצות
רצויות.
חלק א' – המלצות הכרחיות
מס' המלצה
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המלצת הוועדה
להבהיר את תפקידיהם של חברי ההנהלה האקדמית
והאדמיניסטרטיבית של המכללה ביחס לחוג הגיל הרך.

צעדים ליישום המלצות הוועדה
ההנהלה האקדמית בשיתוף עם ראש החוג לגיל
הרך בונים את התכנית האסטרטגית של החוג
לרבות חזון החוג לגיל הרך שנגזר מחזון
המכללה ,קידום הסגל האקדמי הקיים וגיוס
סגל חדש עם רמה נאותה וניסיון בהוראה

לוח זמנים ליישום ההמלצה
מתקיים

לקדם את שיתוף הפעולה והסינרגיה בין כל הגורמים
הרלוונטיים לחוג.
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להגדיל את תמיכת המכללה במחקר של חברי סגל הגיל הרך ,הן
בתקציבי מחקר והן בתנאים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר
(לדוגמה ,שעות ייעודיות למחקר ,ליווי חוקרים מתחילים על ידי

ומחקר ,פיתוח תשתיות פיזיות לחוג ,בינאום
החוג לגיל הרך והגברת השתתפות בפרויקטים
ובמחקרים בינלאומיים ,ובינאום תכניות לימוד
וחילופי סטודנטים וסגל ,הידוק הקשר עם שוק
העבודה ,גיוס מענקי מחקר ,הידוק שיתוף
הפעולה עם השדה ,וחיזוק הקשר עם מערכת
החינוך והקהילה בחברה הערבית.
מתקיים
ההנהלה האדמניסטרטיבית פועלת בשיתוף עם
החוג לגיל הרך בכל הקשור להיבטים
האדמינסטרטיביים לרבות משרות ושעות סגל,
שירותי מזכירות ותפיסת תפקיד שירותי
המזכירות שכוללים מזכיר/ת החוג ,מזכירות
באגף כספים ,מזכירות באגף בחינות ,מזכירות
באגף מרצים ובשאר האגפים.
המכללה מקבלת את ההמלצה וראש החוג לגיל החל משנה"ל תשע"ח
הרך יחד עם רכז תכניות הלימודים במכללה
יזמו לקיום מפגש דו -חודשי בין כלל הגורמים
הרלוונטיים לחוג כמו דיקן אקדמי ,סגן נשיא
המכללה לענייניים מינהליים ,רכז תכניות
לימודים ,ראש החוג ,מזכירת החוג ,ומנהל אגף
בחינות לקידום שיתוף הפעולה והסינרגיה בין
כל הגורמים הרלוונטיים לחוג.
מתקיים
הרשות למחקר במכללה תומכת ומעודדת את
המרצים בחוג לגיל הרך לביצוע מחקר על ידי
תשלום הוצאות פרסום ,כיסוי הוצאות תרגום

חוקרים מנוסים).

ועריכה ,מימון הוצאות השתתפות בכנסים
בארץ ובחו"ל וגם איתור מקורות מימון מחקר
על ידי קרנות חיצוניות.
הרשות למחקר במכללה תוציא קול קורא
לביצוע מחקר בתחומים הקשורים להוראה
וחינוך בגיל לגיל הרך עד סוף נובמבר .2017
מרצים מכל המכללה יוכלו להשתתף בקול
הקורא בתנאי שהם שייכים או משתתפים עם
מרצה מהחוג לגיל הרך אשר אחוז המשרה שלו
מעל  50%וקבוע  .חוקר אשר יזכה לקבל תקצוב
לפרויקט המחקר שלו ,יקבל תגמול כספי
בהתאם לאיכות הצעת המחקר אשר תבחן על
ידי ועדה מיוחדת.
הרשות למחקר במכללה תדאג בשיתוף עם ראש
החוג לגיל הרך לשלב את המרצים מהחוג לגיל
הרך בהשתלמויות המיועדות לעודד כתיבת
מאמרים מדעיים הן במכללה והן מחוצה לה.
הוצאות השתלמויות אלה יכוסו על ידי הרשות
למחקר.
הרשות למחקר במכללה תקצה פרס כספי
למרצה מהחוג לגיל הרך אשר מפרסם מאמר
בעיתון בינלאומי שפיט עד סוף (בתנאי שמכללת
אלקאסמי מופיעה תחת השם שלו במאמר) .אם
החוקר המפרסם מופיע ראשון יקבל ,₪ 2000
אם הוא שני  ,₪ 1000מקום אחר יקבל .₪ 500

במהלך סמסטר א' של שנה"ל
תשע"ח

במהלך שנה"ל תשע"ח

עד סוף שנה"ל תשע"ח

אם השתתפו במחקר יותר ממרצה אחד מהחוג
לגיל הרך ,הם יתחלקו בפרס.

לשתף את חברי הסגל בתהליכי החשיבה והפיתוח של החוג.
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חוקרים מהחוג לגיל הרך אשר מעוניינים לקבל
תמיכה וליווי -מנטורינג מחוקרים ותיקים
במכללה ,יוצמד להם חוקר ותיק לפי בחירת
החוקר ובתיאום ואישור הרשות למחקר.
במהלך כל שנת לימודים מתקיימות שלוש
ישיבות לשיתוף חברי הסגל בתהליכי החשיבה
והפיתוח של החוג ,אחת בימי ההיערכות
וההכנה בחודש ספטמבר ,השנייה במהלך
חופשת סמסטר והשלישית בסוף סמסטר ב'
מכל שנת לימודים .הישיבות כוללות התייחסות
להערכה כללית של המרצים בחוג ,יוזמות של
החוג ,פעילויות של סטודנטים בחוג ,מעורבות
החוג בימי עיון במכללה ,פרויקט גמר של
הסטודנטיות בחוג.
בעקבות המלצת הוועדה ייערכו  5ישיבות
במהלך כל שנת לימודים לשיתוף חברי הסגל
בתהליכי החשיבה והפיתוח של החוג בנושאים
נוספים כמו :התכנית האסטרטגית של החוג,
פיתוח תשתיות פיזיות לחוג ,בינאום החוג לגיל
הרך והגברת השתתפות בפרויקטים ובמחקרים
בינלאו מיים ,בינאום תכניות הלימודים בחוג
וחילופי סטודנטים וסגל ,הידוק הקשר עם שוק
העבודה ,גיוס מענקי מחקר ,הידוק שיתוף

במהלך שנה"ל תשע"ח

מתקיים

החל משנה"ל תשע"ח

הפעולה עם השדה ,וחיזוק הקשר עם מערכת
החינוך והקהילה בחברה הערבית.
5

לקדם מחקר בקרב הסגל הליבתי בגיל הרך.
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ליצור מסגרת ממוסדת ומחייבת של השתלמות/התייעצות
בתחום הגיל הרך למרצים המלמדים בחוג שאינם בעלי ידע
וניסיון בגיל הרך.
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להרחיב את היקף השעות של קורסי הליבה בגיל הרך.
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לתת מענה לנושאים חיוניים שמקבלים התייחסות לא מספקת
בתכנית הנוכחית :הערכה בגיל הרך ,ילדים בסיכון ,עבודה עם

בנוסף לנזכר בצעדי היישום בהמלצה מס' ,3
ראש החוג לגיל הרך בשיתוף עם ראש הרשות
למחקר תתכנן תכנית חומש לקידום המחקר
בקרב הסגל הליבתי בגיל הרך ותנהל תכנית
מבוססת נתונים להשגת מטרה זו בקרב הסגל
הליבתי בגיל הרך.
החוג יפעל לארגון סמינר מחלקתי שבמהלכו
מרצים מהסגל המומחים בגיל הרך יעבירו
הרצאות בתחומי ההתמחות שלהם לכלל
המרצים בחוג הגיל הרך ובחוג הערבית ,בנוסף
להרצאות של מרצים אורחים המומחים
בתחום הגיל הרך .המפגשים של הסמינר
יתפרשו על פני  5מפגשים במהלך כל שנת
לימודים.
ההנהלה האקדמית של המכללה מינתה ועדה
שכוללת חברי הסגל הליבתי של חוג הגיל הרך,
רכז תכניות הלימודים במכללה ,וראש החוג
לגיל הרך במטרה לבדוק אפשרויות של הרחבת
היקף השעות של קורסי הליבה בגיל הרך,
ולצאת בהמלצות יישומיות לקראת שנה"ל
תשע"ט.
הערכה בגיל הרך :קיים קורס מבוא במדידה
והערכה השייך ללימודי החינוך על פי מתווה

החל משנה"ל תשע"ח

החל משנה"ל תשע"ח

החל משנה"ל תשע"ט

החל משנה"ל תשע"ט

הורים בכלל ובחברה הערבית בפרט ,מדעים ,חינוך גופני ,חינוך
לרב תרבותיות וניהול מסגרות חינוך (כולל לידה עד שלוש).

אריאב ,והתכנים שלו נוגעים להערכה בבית
הספר בכלל ועם התייחסות מסוימת להערכה
של תלמידים ותוצרי למידה בגיל הרך .הקורס
הועבר עד היום על ידי מרצים מהחוג לחינוך,
והחל משנה"ל תשע"ט הקורס יועבר על ידי
מרצה עם אוריינטציה לגיל הרך.
ילדים בסיכון :במהלך שנה"ל תשע"ח אישר
המל"ג למכללה לפתוח תכנית תואר שני בחינוך
מכליל -הוראת ילדים ונוער בסיכון .ראש
התכנית המליץ ללמד קורס היבטים פדגוגיים
של הוראת ילדים בסיכון החל משנה"ל תשע"ט
בחוג לגיל הרך.
עבודה עם הורים בכלל ובחברה הערבית
בפרט :תכנית הלימודים של החוג לגיל הרך לא
כוללת קורס העוסק בעבודה עם הורים ,אולם
ההתנסות המעשית של שנה ב' וג' מתייחסת
לנושא העבודה עם הורים בגן והסטודנטיות
מתבקשות לתכנן ולבצע ימי הורים במהלך שנת
הלימודים בליווי המדריכה הפדגוגית והגננת
המאמנת .בנוסף ,בקורס ניהול מסגרות
חינוכיות בגיל הרך ישנה התייחסות לעבודה עם
הורים.
בחוג הוחלט לבנות תכנית של שיתוף פעולה עם
המרכז הארצי להורות ומשפחה במכללה,

החל משנה"ל תשע"ט

החל משנה"ל תשע"ח

במסגרתה יתקיימו מפגשים סדנאיים בין
המדריכים הפדגוגיים בחוג לבין מדריכים
מטעם המרכז בנושא עבודה עם הורים בגן,
ובנוסף יתקיימו סדנאות עם סטודנטיות שנה ב'
וג' בנושא עבודה ושיתוף הורים בגן בליווי
מדריכים מטעם מרכז ההורות.
מדעים :בתכנית הלימודים הנוכחית קיימים
שני קורסים השייכים לתחום המדעים והם:
מדע וטכנלוגיה -נושאים מרכזיים והוראתם בגן
וקורס החי והצומח בעונתו.
חינוך גופני :כפי שהוזכר לעיל בהמלצה מס' 7
ההנהלה האקדמית של המכללה מינתה ועדה
שכוללת חברי סגל ליבתי של חוג הגיל הרך ,רכז
תכניות הלימודים במכללה ,וראש החוג לגיל
הרך במטרה לבדוק אפשרויות של הרחבת
היקף השעות של קורסי הליבה בגיל הרך,
ולצאת בהמלצות יישומיות לקראת שנה"ל
תשע "ט ,בין היתר תיבדק גם האפשרות
להרחבת הקורס הקיים בחינוך הגופני
מסמסטריאלי לקורס שנתי.
חינוך לרב תרבותיות :המכללה והחוג לגיל הרך
רואים חשיבות רבה בנושא חינוך לרב
תרבותיות .במשך כעשר שנים פעלה בחוג יוזמה
משותפת עם החוג לגיל הרך במכללת סמינר
הקיבוצים שבמהלכה סטודנטיות משתי

מתקיים

החל משנה"ל תשע"ט

מתקיים

המכללות נפגשו ולמדו ביחד .היוזמה הופסקה
בשנה"ל תשע"ז וחזרה לפעילות בשנה"ל
תשע"ח ,והמפגשים יתחדשו בין הסטודנטיות
משתי המכללות .בקורס חגים ומועדים
מוקדשים שני שי עורים לחגים שאינם
מוסלמיים ובעקבות ההמלצה של הועדה
ההתייחסות לחגים שאינם מוסלמיים תורחב
לעוד שני שיעורים.
יושם דגש ב קורס חברה תרבות ודמוקרטיה על
פיתוח מודעות רב תרבותית בקרב
הסטודנטיות .תוכן הקורס בין היתר יכלול
התייחסות למושגי ה יסוד :תרבות ,רב -
תרבותיות ופלורליזם ולגישות לחינוך רב -
תרבותי :הגישה הפלורליסטית והגישה
הפרטיקולרית.
החל משנה"ל תשע"ח
ניהול מסגרות חינוך (כולל לידה עד שלוש):
קורס זה קיים בתכנית הלימודים ומועבר
לסטודנטיות בשנה ד' .אכן ,הקורס שם דגש
יותר על ניהול מסגרות חינוכיות מגיל שלוש עד
שש מאשר לידה עד שלוש .בעקבות ההמלצה
ההתייחסות למסגרות גילאי לידה עד שלוש
תורחב.
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להתאים את הקורסים הדיסציפלינאריים בשפה וספרות ערבית
להכשרת מחנכות לגיל הרך.
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לתאם באופן ממוסד בין המרצים בקורסים השונים בנוגע לתכני
הקורסים כדי למנוע חזרתיות ולדאוג לרצף מתאים.

בתכנית החוג להוראת לשון וספרות ערבית
קיימים קורסים דיסציפלינריים שמטרתן
להקנות לסטודנטיות ידע דיסציפלינארי כמו:
דקדוק ,תחביר וכד' שלא ניתן לעשות בהם
התאמה לגיל הרך .מצד שני ,קיימים קורסים
המותאמים לגיל הרך כמו :ספרות ילדים
ושירת ילדים; וישנם קורסים שניתן להתאים
אותם לגיל הרך באמצעות שילובם של
טקסטים מעולמם של ילדים כמו :שירה
מודרנית ,ספרות האנקדוטות ,ספרות עממית.
בנוסף ,קיימים קורסים המשלימים את
הקורסים של חוג הגיל הרך כמו :ק ורס
התפתחות התיאטרון הנלמד בחוג לערבית
וקורס תיאטרון בובות הנלמד בחוג לגיל הך.
ראוי לציין שאין חפיפה בין התכנים של
הקורסים השונים בחוג אחרי בדיקה מעמיקה
בעקבות המלצת הוועדה .בדרך כלל נערכות
פגישות בין חברי הסגל במטרה לדון בתכנים
של הקורסים ולבנות רצף ביניהם .בנוסף ,לפני
תחילת כל שנת הלימודים ראש החוג מקבלת
את סילבוסים מעודכנים ,בודקת את כולם
כולם ובמידה ו יש הערות או חפיפות מחזירה
לתיקון .עם זאת ,בעקבות ההערה הוחלט לנהל
פורום לסגל החוג במערכת מודל ( )Moodle
אליו יועלו כל הסילבוסים של קורסי החוג

החל משנה"ל תשע"ח

החל משנה"ל תשע"ח

11

להעלות את הרמה האקדמית של הקורסים בתכנית ולשלב
מקורות עדכניים מחקריים.
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לקבוע מדדים והליכים ברורים לקבלת סטודנטיות ללימודים
במסלול.

באופן שתהיה גישה לכל מרצה לכלל
הסילבוסים ויוכל להעיר ולהאיר אודות
התכנים השייכים לו או לעמיתיו ולמנוע מצבים
של חזרתיות וחפיפה של תכנים.
נשלח מכתב לכלל המרצים בחוג שהתבקשו
לעדכן את הסילבוס שלהם בצירוף של סילבוס
לדוגמא ,וזאת בנוסף להעלאת הנושא בישיבת
ההיערכות של החוג לקראת שנה"ל תשע"ח
ביום ראשון .17.9.2017
תהליך קבלת סטודנטים ללימודים במכללה
והתנאים הנדרשים לכך מפורטים בידיעון
לנרשמים שמפורסם בכל שנה ,ומפורטים
בידיעון האקדמי שמפורסם באתר המכללה.
התהליך מנוהל בשני מישורים :המישור
האקדמי והמישור המנהלי.
א .המישור האקדמי :המישור האקדמי
מנוהל ע"י שתי ועדות:
 .1ועדת קבלה מוסדית
הוועדה מורכבת מראש המכללה ,הדיקן
האקדמי ,מרכז ההדרכה.
תפקידי הוועדה
א .מעקב אחר תהליך קבלת המועמדים ובקרה
עליו;
ב .אישור המועמדים.

החל משנה"ל תשע"ח

מתקיים

 .2ועדת קבלה למסלול/התמחות.
הוועדה מורכבת מראש החוג ,מרצה לערבית,
ומרצה לחינוך.
תפקידי הוועדה
לאחר שהמועמד עמד בהצלחה בדרישות
הפורמאליות של תנאי הקבלה ,בודקת הוועדה
את התאמת המועמד ללימודים מהבחינות
שלהלן:
א .היכולת ,הכישורים האישיים ומידת
ההתאמה למקצוע ההוראה.
ב .בדיקת התאמת המועמד למסלול
ולהתמחות המבוקשת ,והמלצה בפני ועדת
הקבלה המוסדית על המועמדים המתאימים.
ב .המישור המנהלי :המישור מנוהל ע"י מדור
הרישום שעיקר עבודתו מסתכם ב:
 . 1הסדרת ההרשמה ומעקב אחרי
הנרשמים
 . 2הסדרת בחינות כניסה (שפה ערבית -
יע"ל) ומעקב אחרי התוצאות
 . 3הסדרת הראיונות והכנת הדוחות
לוועדות הקבלה
מדור הרישום מבצע את ההחלטות הקשורות

להרשמה ואת הצרכים הנדרשים בתהליך
ההרשמה עיקר עבודתו של מדור הרישום הוא
הרשמת הסטודנטים ,ארגון הראיונות ,בדיקת
עמידת הסטודנט בתנאי הקבלה ,העברת
הדוחות הנדרשים לוועדות הקבלה הכלליות
והפרטיות ,ומעקב אחר הסטודנטים החל מיום
הגשת הבקשה וכלה בקבלתם או בדחיית
בקשתם.
תנאי הקבלה למסלול:
 .1זכאות בגרות וממוצע הציונים של תעודת
הבגרות הוא  95ומעלה;
 .2ציון השפה הערבית בבגרות  80ומעלה 3
יחידות לימוד או  70ומעלה  4יחידות לימוד.
 .3בעל  4יחידות המקצוע השפה האנגלית
בבגרות.
.4עמידה במבחן כניסה בשפה ערבית בציון
עובר  75ומעלה
 .5עמידה במבחן יע"ל בציון עובר  75ומעלה
 .6ציון הפסיכומטרי אינו פחות מ .475-
 .7ציון משולב  525ומעלה בסולם הציונים
הפסיכומטריים
 .8על הסטודנט לעמוד בריאיון האישי;

 .9סטודנט בעל ממוצע של  95ומעלה בבחינת
הבגרות יהיה פטור מציון המשולב.
 .10סטודנטים העונים על הדרישות לעיל יזומנו
בפני ועדת הקבלה.
13

להעלות את דרישות השפה בעברית ,ערבית ואנגלית הנדרשות
ללימודים אקדמיים.

דרישות השפה העברית ,ערבית ואנגלית
הנדרשות ללימודים בחוג הגיל הרך במכללה
מספיק גבוהות והולמות את הרמה הנדרשת
ללימודים אקדמיים .דרישות אלו הן:
שפה עברית
כל סטודנט מתקבל למסלול חייב להשלים את
הדרישות להלן:
 עמידה במבחן יע"ל בציון עובר  75ומעלה. עמידה בקורס לשון והבעה עברית בתוםהשנה הראשונה.
שפה ערבית
כל סטודנט מתקבל למסלול חייב להשלים את
הדרישות להלן:
 ציון השפה הערבית בבגרות  80ומעלה 3יחידות לימוד או  70ומעלה  4יחידות לימוד
 עמידה במבחן כניסה בשפה ערבית בציון עובר 75ומעלה.

מתקיים

 קבלת פטור ברמת השפה הערבית (מתחיליםבינוני ורמה גבוהה) בתום השנה השלישית.
כתנאי מעבר לשנה רביעית.
שפה אנגלית
כל סטודנט מתקבל למסלול חייב להשלים את
הדרישות להלן:
 4 -יחידות במקצוע השפה האנגלית בבגרות

14
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 כל סטודנט חייב לקבל פטור ברמות האנגליתלמטרות אקדמיות ,בתום השנה השלישית,
כתנאי מעבר לשנה רביעית.
לשפר את יכולתן של הסטודנטיות להתמודד עם קריאת מאמרים הסטודנטיות לומדות קורס אוריינות אקדמית
בסיסי בשנת הלימודים הראשונה במהלך
ועם כתיבה ברמה אקדמית נאותה.
סמסטר א.
החל משנה"ל תשע"ז הסטודנטיות לומדות
קורס אוריינות אקדמית מתקדם בשנת
הלימודים הראשונה אחרי סיום קורס
האוריינות האקדמית הבסיסי במסגרת תכנית
אתגרים להכשרת עובדי הוראה.
לשפר את רמת מרכז המשאבים לגיל הרך שבו ניתן לעבוד ולהכין מרכז המשאבים של המכללה שמשרת את כלל
המכללה והחוג לגיל הרך יועתק ממקומו
את חומרי ההוראה לגן.
וישודרג במהלך שנה"ל תשע"ח (תחילת
סמסטר ב') .הסטודנטים ייהנו ממתחם מודרני,
מצויד ומרווח .המכללה תמשיך לשמור על רמה
נאותה של תשתיות אקדמיות ופיזיות ולשמור

מתקיים

מתקיים החל משנה"ל תשע"ז

עם תחילת סמסטר ב' שנה"ל
תשע"ח

על טכנולוגיה מתקדמת במטרה להעמיד בפני
הסטודנטיות לגיל הרך את האמצעים
והמשאבים המודרניים ביותר.
16

לאפשר גישה למאגר מידע .PsycNet
לקדם תהליכים של שיפור ההוראה בחוג לגיל הרך.
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20

לכלול במסגרת ההשתלמויות והסדנאות הפנימיות נושאים
הקשורים לגיל הרך.
לתמוך ביכולות המחקריות הנדרשות מן הסטודנטיות .הכנה
כזאת צריכה לכלול פיתוח הבנה מחקרית ,סדנאות כתיבה
אקדמית ,קריאת מחקר באנגלית ,היכרות והתנסות במגוון
מתודות בסמינריונים המחקריים ומודעות לסוגי המחקר
המתאימים לחקר ההתנסות.

לבנות תשתית לעריכת מחקר בקרב חברי סגל הגיל הרך:
להקצות לסגל יותר זמן למחקר ,תקציב לצורך השתתפות
בכנסים ארציים ובין לאומיים ,תמיכה בכתיבה ,תמיכה בביצוע

המכללה תאפשר גישה למאגר מידע PsycNet

החל משנה"ל תשע"ח

החל מחודש נובמבר .2017
החל משנה"ל תשע"ח
היחידה לקידום איכות ההוראה במכללה
לוקחת אחריות בשיתוף עם ראש החוג ליישום
המלצות וועדת איכות ההוראה בחוג ויישום
המלצות תהליך ההערכה הפנימי של היחידה
בחוג לגיל הרך בכל הקשור לשיפור ההוראה
בחוג.
החל משנה"ל תשע"ח
הסדנאות וההשתלמויות הפנימיות של החוג
לגיל הרך יכללו נושאים הקשורים לגיל הרך.
מתקיים
הסטודנטיות בחוג משתתפות במהלך תכנית
הלימודים בשלושה סמינריונים אחד בחינוך
הכללי ,אחד בלימודי הגיל הרך ואחד בלימודים
בחוג להוראת לשון וספרות ערבית .בנוסף ,הן
לומדות במהלך תכנית הלימודים שני קורסים
בשיטות מחקר כמותני ואיכותני ,ושני קורסים
באוריינות אקדמית בסיסי ומתקדם.
הסילבוסים בכלל קורסים שנזכרו לעיל
משלבים קריאת מחקר בשפה האנגלית.
ראה התייחסות להמלצה זו בהמלצה מס' .3

ניתוחים סטטיסטיים וכד'.

חלק ב' – המלצות רצויות
המלצת הוועדה
מס' המלצה
הרחבת פעילות של מפגשים מקצועיים בין תרבותיים ברוח חזון
המכללה.

1

ליצור מסלול התקדמות לחברי סגל שלא עוסקים במחקר
אמפירי ,כך שגם פרמטרים כגון איכות ההוראה והתרומה
לקהילה יובאו בחשבון כקריטריונים משמעותיים לקידום.

2

צעדים ליישום המלצות הוועדה
במכללה קיימים מפגשים בין תרבותיים בין
סטודנטיות החוג לגיל הרך מאלקאסמי לבין
סטודנטיות מחוג הגיל הרך ממכללת סמינר
הקיבוצים ,ומכללת לוינסקי

לוח זמנים ליישום ההמלצה
מתקיים
הפעילות ממשיכה גם
בשנה"ל תשע"ח

המכללה שואפת להרחיב את הפעילות שלה
במפגשים מקצועיים בין תרבותיים על ידי
השתתפות בתכנית "תקווה ישראלית
באקדמיה" ביוזמת נשיא המדינה מר ראובן
ריבלין והמל"ג
יש להדגיש שלקריטריונים של מצוינות
בהוראה ותרומה למכללה ולקהילה יש
משמעות רבה לקידום אנשי הסגל במכללה,
במיוחד בדרגות הראשונות לקידום ,כך
שהקריטריון מצוינות בהוראה מהווה 30%
ממכלול השיקולים לקידום אנשי הסגל לדרגת
מורה בכיר ,וככל שהדרגה המבוקשת לקידום
בכירה י ותר כך שהיחס למשקל המחקר גדל
יותר.

החל משנה"ל תשע"ח

מתקיים

כדאי לשקול נוהל מסודר של הפחתת שעות הוראה למרצים
חדשים הנקלטים במכללה.
3

לשלב בהדרגה את הסטודנטיות בשנה ג' בהתנסות על פי הפעלת
4

מודל ה .PDS-

המכללה תאמץ את המלצת הדו"ח להקמת
מסלול מקביל/מקצועי לאנשי סגל שלא
עוסקים במחקר אמפירי ,ותעלה את הנושא
לדיון בישיבת המועצה האקדמית העליונה
הבאה וגם באחת הישיבות הקרובות של וועדת
הדירוג האקדמי.
המכללה משקיעה את מירב מאמציה לקליטה
מיטבית של חברי סגל חדשים ,ותעניק שעות
מחקר ,שעות יוזמות חינוכיות ,ושעות ליישום
פרוייקטים בתחום הגיל הרך על חשבון שעות
הוראה.
המכללה קיבלה את המלצת הוועדה לשילוב
סטודנטיות בשנה ג' בהתנסות המעשית על פי

החל משנה"ל תשע"ח

החל משנה"ל תשע"ח

החל משנה"ל תשע"ח

מודל ה .PDS-
כדאי לערוך מעקב שיטתי אחרי בוגרי ובוגרות התכניות ,ולקשור
אותם למכללה באמצעות השתלמויות וכינוסים .מעקב זה יכלול
גם אסוף נתונים על העסקת בוגרים.
5

בשנה"ל תשע"ז הפעילה המכללה לראשונה
פורום בוגרים לכלל בוגרי המכללה ,ופורום זה
ישרת את בוגרות והחוג לגיל הרך.

החל משנה"ל תשע"ז

המכללה מארחת כנס חינוך בינלאומי באנטליה
למורים ולבוגרי מכללות ,וכנס חינוך בינלאומ י
לחוקרים בתחום החינוך במכללה ,כאשר שני
כנסים אלה ישרתו בוגרות החוג לגיל הרך וגם
בוגרות תכנית התואר שני בהוראה ולמידה
באשכול גיל רך.
מרכז בידאיאת לגי ל הרך במכללה מקיים
באופן שנתי השתלמויות לגננות ולבוגרות החוג

בשנה"ל תשע"ח

מתקיים

חשוב שיהיו למרצים חדרים/עמדות שבהם הם יוכלו לכתוב
ולהיפגש עם סטודנטים.

לגיל הרך במכללה
המכללה מעמידה לרשות כלל המרצים במכללה
חדרים ועמדות ישיבה אשר יכולים לשמש
אותם לצורכיהם השונים לרבות מפגשים עם
הסטודנטים.

מתקיים

להלן רשימת החדרים והמקומות:
חדר מס'  - 427חדר המרצים 4 ,עמדות
חד מס'  4 , 512עמדות
חדר מס'  2 ,481עמדות
חדר מס'  2 ,482עמדות

6

חדר מס'  2 ,405עמדות
חדר  2 ,406עמדות

7

לקיים קבוצות מחקר בנושאים הקשורים להוראה במכללה
ולחקר גיל הרך בחברה הערבית.

בהובלת החוג לגיל הרך בשיתוף עם רשות
המחקר במכללה ומרכז בידאיאת הוחלט
להקים קבוצת מחקר בעניין חקר ההוראה
וחינוך בגיל הרך בחברה הערבית בישראל.

החל משנה"ל תשע"ח

