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יצירת תרבות של הערכה פנימית מעצבת  

 -של 
   אפקטיביות הפעילות הפדגוגית והאקדמית

 במכללה
 יישום מסקנות והמלצות בתהליכי קבלת החלטות עתידיים 

 מנוף לשיפור וייעול 

  השבחת איכות תהליכי ההכשרה 

 צמיחה אקדמית של המכללה 

 רמה מערכתית

 יעדים עיקריים



 

 

 

 

 (המשך)יעדים עיקריים 

 (סגל ות/חברי)רמה אישית 

 יצירת תרבות מחקר במכללה

   צמיחה אישית ומקצועית 

  תשתית מחקרית תומכת 

  גיבוש קהיליית חוקרים 

          מחקר ויצירה - עידוד של 

     פיתוח יוזמות ופרויקטים והערכתם 



 

 

 

 

 צוות מחקר והערכה

ממגוון מתודות מחקריות  -למעלה מעשרים חוקרים פעילים     

 דעת ותחומי  

 

  יוזמות ורעיונות  : אורנימיים-מחקרי הערכה פנים

 דיקנים ראשי חוגים ושל צוות הרשות, מהנהלת אורנים

  ת"מחקרי הערכה באישור וועדת המחקר של מופ 

 
   (:  ל"בארץ ובחו)מחקרים חיצוניים 

       מוסדות אחרים  ,חינוכיים, מוסדות ממשלתיים    

 גבוהה להשכלה   



 מבנה הרשות למחקר ולהערכה

 הרשות מהווה גוף אוטונומי במבנה הארגוני של אורנים וכפופה

 .  לנשיאת אורנים

 

  הרשות ממומנת על ידי אורנים וחותרת להשגת מקורות מימון

 .  נוספים

 

 של ( ציוד ותשתיות, תקציב, כוח אדם)הפעילות המנהלית

 .הרשות מתנהלת באמצעות המערכת המנהלית של אורנים

 



 ועדת מחקר

צוות תמיכה וסיוע  
 מתודולוגי

 צוות מחקר והערכה

,  מחקר"ועדת הכנס 
עיון ויצירה  

 "באורנים

משוב מורים  
בשיתוף עם משרד  )

 (הרקטור

הרשות   ראשת)ברשות גופי משנה הבאים 

 (אחראית



 משוב איכות ההוראה  

לשימור , המשוב משמש להערכה מעצבת של הקורסים

כחלק  , לקראת תכנון עתידי של ההוראה בהם, ולשיפור

 .מתרבות ההערכה במכללה

 

בשיתוף עם  , המשוב נערך באחריות הרשות למחקר ולהערכה

מידע  היחידה למערכות, משרד הרקטור ומנהל תלמידים

 .  ואגודת הסטודנטים

 

 



 נושאי מחקרים נבחרים

מחשוב בהוראה, הובלת שינוי, מנהיגות חינוכית: חינוך והוראה 

 

מאפייני הסטודנטים המתקבלים לאורנים: מדעי החברה  ,

-מפגשים בין, מאפייני זהות והזדהות הקרב סטודנטים

 תרבותיים בקמפוסים

 

 מצטיינים, תואר שני)הערכות של תכניות חדשות באורנים  ,

 (ח"מל

 

 (מעין, ת"קש)הערכות של מרכזים יחודיים באורנים 

 




