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קצת יותר מארבע שנים, כנס לציון עשור לתהליכי הערכת איכות. חלקכם בוודאי השתתפתם בו.דיונים, הרצאות ועוד.במבט לאחור בדקתי מה היו הסיכומים העיקריים ואיפה אנחנו עומדים היום ביחס אליהם...
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בשקף הסיכום דובר על כמה ארבע מטרות עיקריות לביצוע בטווחה הקרוב:מצאנו כי בפועל אנו מיישמים את המטרות שהצבנו בפנינוממשק עם אגפי מל"ג וות"ת.ממשק עם משרדי ממשלה.הערכה מותאמת. פיילוט פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגותכולל מכללות לחינוך.
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בעקבות תהליכי הערכה והבטחת איכות שבוצעו ע"י המל"ג מצאנו כי היו השפעות שונות בכל הרמות- מחלקות, מוסדות וברמה הלאומית.1. בכלל המערכת ישנה מודעות רבה לחשיבות של האיכות, ולמעשה ניתן לדבר על תרבות של איכות. בפועל הדבר בא לידי ביטוי בנוכחותם של מנגנוני הערכת איכות בכלל המוסדות.2. ניתן דגש רב על מימצאים שעולים מדוחות ההערכה, ובעיקר ברמה הרוחבית. ברמה הפרטנית, כל מוסד מתמודד בפני עצמו, ואחראי על יישום ההמלצות.3. מסקר שערכנו לקראת הכנס הקודם, מצאנו כי ממצאי הערכת האיכות אכן משמשים כלי בידי מקבלי ההחלטות, הן במוסדות והן על ידי הרגולטור.4. תהליכי הערכת האיכות משמשים ככלי בידי הרגולטור ולטובת המערכת. כמו שנעשה בבדיקת מרכזי מחקר (לצרכי ות"ת), בתחום האנגלית הכלל מערכתי ובתחום הרפואה- לצורך קבלת הכרה בינלאומית.5. לפני ולקראת ההחלטות על התחומים שייבדקו, ובמקביל בעקבות המימצאים הרוחביים העולים מהבדיקות, התייעל המימשק שבין הגופים המקצועיים ובין המל"ג בנושאים אלה. לדוגמא- הערכה במכללות לחינוך, הערכת תחומים פרה רפואיים ועוד.6. בעקבות עבודה מאומצת , בשיתוף פעולה עם ראשי המרכזים לקידום ההוראה במוסדות והסטודנטים, אנו רואים שינוי ושיפור משמעותי ביחס המוסדות לתחום. כשבכולם הוקמו מנגנונים לטיפול בנושא. עדין עובדים על זה
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האגף עובד כיום בשלוש זרועות עיקריות:הערכה תחומי לימוד באופן רוחבי על כלל המערכת. מהווה את הבסיס של עבודת האגף מאז היווסדו.נושאים רוחביים, מטופלים בהתאם לצרכים שעולים מות"ת, ממל"ג או מהשטח. (דוגמאות בהמשך).IQA- המיקוד החדש אליו אנו פונים בתהליכי ההערכה, כמקובל בעולםכל הפעילות נעשית במקביל



הערכת תחומי  
לימוד בהתאם 

לתכנית רב שנתית

עד כה נבדקו 
כשבעים תחומי 

לימוד

עשרה תחומי לימוד  
נבדקו בסבב שני של  

הערכת איכות

לימודיםהערכת איכות אקדמית של תכניות 

הערכת איכות  
אקדמית  של  
תכניות לימודים



ח הערכה  "דו
עצמית של  

המוסד

אופי ביקור  
ועדת ההערכה  

במוסד

היקף ומיקוד  
דוח הוועדה

הערכת איכות  
אקדמית  של  
תכניות לימודים

בתהליך הבסיסיהתאמות ועדכונים 

:קריטריונים להתאמות

קיום תהליכי הבטחת איכות פנים מוסדיים

תהליך וממצאים מההסמכה האקדמית של התכנית

ת"ות/ג"חוות דעת מקצועיות של אגפי מל

ר הוועדה הבינלאומית"התייעצות עם יו

Presenter
Presentation Notes
מספר התכניות שאמורות לעבור הערכת איכות גדל משמעותית, כמו גם השוני והמגוון שבין המוסדות המעורבים בתהליך.לאחרונה אנחנו עובדים על התאמת אופי תהליך הערכת האיכות למוסדות השונים. כלומר, מתחשבים בשונות שבין המוסדות במהלך הבדיקה.על מנת לבצע את ההתאמות, מתבססים על קריטריונים שונים, ובפועל, ההבדל בסוג התהליך יכול לבוא לידי ביטוי בכמה נקודות: דוח עצמי, ביקור ודוח הוועדה.הרעיון הוא להתחשב בשוני בין המוסדות ומתוך הבנה כי One size doesn’t fit all
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סבב הערכה שני על תחום מסויים, לא מהווה רק תהליך חוזר וזהה על הסבב הראשון, אלא מתחשב במה שקרה מאז הסבב הראשון. מה היו הממצאים, ההמלצות והחלטות מל"ג בנושא. מה נעשה במוסד ובתחום בעקבות התהליך הראשון.לאחר איסוף כל הממצאים, מתייעצים עם חברי הוועדה ומחליטים על אופי התהליך בסבב השני. ובכלל זה במה להתמקד, באילו מהמוסדות אפשר קצת לצמצם את התהליך, במה חשוב להמתקד גם ברמה הרוחבית ועוד.
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הזרוע השניה בעבודת האגף להערכת איכות מתמקדת בנושאים מערכתיים.כל תחום המופיע ברשימה, הוא רחב וגדול. ניתן לתת מצגת שלמה על כל אחד, אך זה לא המקום ואין לנו זמן לזה.מי שיהיה מעוניין, יוכל לקבל פרטים על כל אחד מהתחומים
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הזרוע השלישית של עבודת האגף מתמקדת בתהליך חדש שאנחנו מבקשים להתחיל כפיילוט.השינוי הוא למעשה בדרך ובמיקוד של תהליכי הערכת איכות וחלוקת התפקידים והאחריות בין המל"ג והמוסדות.
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כשאנחנו מתסכלים על מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם, אנו מבחינים בשינויים ובתנועות משמעותיות. לדוגמא:...הגברת האמון במערכת בעקבות תהליכי הערכת איכות מתמשכים.ניסיון למידה של הצוות המקצועי במלגעומס רגולטורי על המוסדות שלא מאפשר התייחסות מעמיקה לתהליך כפי שהיה רצוי שיהיההשינויים וההתרחשויות באקדמיה, ומה שקורה בפועל בעולם, הובילו גם אותנו למסקנה כי עלינו להתאים ולשנות את התהליכים הרגולטוריים של הערכת איכות. 
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כשאנחנו מבקשים לדבר על שינוי בתהליכי הערכת האיכות, מדובר על שינוי שיכוון ויתן מענה למספר היבטיםכדי לתת מענה לשינויים המתרחשים, יותאמו התהליכים של הערכת האיכות. המהלכים המעודכנים יתייחסו לשוני בין המוסדות, להעצמת המוסדות ובמקביל להתייעלות התהליכים



מודל משולב

EQA
External Quality Assurance

IQA
Internal Quality Assurance

באחריות המוסדות
הקמת מנגנון פנים מוסדי האחראי•

להבטחת האיכות האקדמית
ביצוע תהליכי הערכת איכות פנים•

מוסדיים
הערכת איכות באמצעות ועדות•

בינלאומיות

ג"המלבאחריות 
הערכת הפעילות המוסדית בהבטחת•

האיכות הפנימית
בדיקה באמצעות ועדה בינלאומית  •
התבססות על סטנדרטים אירופאים•

מקובלים
הערכות תחומיות ורוחביות בהתאם•

לצורך

הערכות תחומיות בהתאם לצורך

Presenter
Presentation Notes
תהליך הערכת האיכות יתחלק למעשה לשני חלקים גדולים: חלק אחד שיהיה באחריות המוסד, וחלק שני באחריות המלגלמעשה מדובר על מודל משולב מכמה היבטים:אחריות של המוסדות על תהליך ההערכה הפנימי אל מול הבקרה החיצונית שתעשה על ידי המל"ג, על התהליכים האלה במוסדות.ובנוסף, כמקובל בעולם, שילוב של הערכות תחומיות בהתאם לצורך (במוסדות שתימצא בעיה או חריגה למשל) ולצרכים רוחביים של המערכת (השוואת תחומים, מצב התחום בכללותו באר ועוד).
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Presentation Notes
חלק מהמטרה בבניית מנגנון בקרה פנים מוסדי, הוא האצלת האחריות על המוסד לכלל התהליכים אותם הוא מקיים.המוסד הוא האחראי העיקרי על התנהלותו ורמתו האקדמית.לפיכך, בהמשך ובמהלך בניית המנגנון, יכוון המוסד לכלול בתוך מנגנון ה IQA, אחריות על הבטחת האחריות של כלל הפרוייקטים המתקיימים אצלו.



לסיכום

2019-2022 : פיילוט להקמת מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות–IQA

  הערכות תחומים במוסדות בהתאם לתכנית הרב שנתית

בהתאם לצורך, הערכות תחומים במוסדות השותפים בפיילוט

הערכות רוחביות לאיסוף מידע ונתונים בכלל המערכת

היערכות והכנה ל-IQAסדנאות למידה ומפגשים מקצועיים, בכלל המוסדות

 לסטנדרטים אירופאים התאמות)ESG(

להבטחת איכות, ניסוח מסמך עקרונות כלל מערכתי
)IQC - Israeli Quality Code(

Presenter
Presentation Notes
בשלב ראשון יתקיים פיילוט כדי לבדוק את ההתנהלות, הצלחותיו, חסרונותיו של המודל.הפיילוט יכלול מוסדות שהוכיחו את עוצמתם האקדמית ואת עמידתם בדרישות של המל"ג והות"ת.בהמשך, ובהתאם לתוצאות הפיילוט, ישולבו בו שאר המוסדות.
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:צוות האגף להערכת איכות

ביליק-בוסלוביץאלכס 
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אפרתי-תמר מעגן

דניאלה סנדלר

אלבוחריעל 

גורדון-חזקאלענבל 

מלי אברמסון

טסמהרחל 
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תודה על ההקשבה
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