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יישום התכנית האסטרטגית:
קידום מצוינות וחדשנות בהוראה

מרעיון למציאות  

חברות וחברי סגל יקרים,

אחד מיעדי התוכנית האסטרטגית הוא קידום אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למוסד מוביל וחדשני בתחום ההוראה. רקטור האוניברסיטה, 
פרופ' חיים היימס, והיחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה, עוסקים בהצבת סטנדרטים גבוהים להוראה איכותית ובעידוד יוזמות 

לשילוב חדשנות בהוראה, כפי שתוכלו להתרשם להלן: 

9 מיליון ₪ שיושקעו בשיפור  לאחרונה, זכתה האוניברסיטה בקול קורא של המל"ג לפיתוח תשתיות ללמידה דיגיטלית, בסך של 
האפקטיביות של ההוראה והלמידה. 

בשנה הקרובה אנו מתכננים להרחיב את היישום של הלמידה הדיגיטלית, מתוך שאיפה להעצים את היצירתיות הפדגוגית שפרחה 
בשנה וחצי האחרונות. בנוסף, אנו בתהליכי תכנון להקמת מרכז חדשנות ומצוינות בהוראה. המרכז יצעיד את סגל המרצות והמרצים 
של אוניברסיטת בן-גוריון לחזית ההוראה והלמידה בשנים הבאות, יפתח פדגוגיות חדשניות ויצור הזדמנויות למידה חדשות ומותאמות 

לכלל אוכלוסיית הסטודנטיות והסטודנטים.

מידע נוסף על היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה ניתן למצוא באתר היחידה ובמדריך המודל של היחידה.

אני מבקש להודות לפרופ' תימור מלמד, סגן הרקטור לענייני הוראה וראש היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה, לד"ר מיכל ארז, 
מנהלת היחידה ולכל צוות היחידה. 

בברכה,
פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא

חדשנות בהוראה: 
כ-50 חברות וחברי סגל מפקולטות 

שונות, הטמיעו שיטות הוראה 
והערכה חדשות, תוך שימוש 

בפודקאסטים, למידה בווידאו, 
מעבדות מצולמות ואינטראקטיביות, 

לומדות ועוד. אני קורא לחברות 
וחברי הסגל להמשיך בתהליכי 

השינוי ובפיתוח כלי הוראה בעזרת 
מענקי היחידה לקידום איכות 

ההוראה והלמידה.  

שגרירי הוראה מחלקתיים:   
כדי לחזק את תהליכי הלימוד 

וההוראה במחלקות, אנו 
משיקים השנה את פרויקט 

"שגרירי ההוראה". כל 
המחלקות בפקולטות למדעי 
הרוח והחברה ומדעי הטבע, 
ימנו נציגות ונציגים מובילים 

בהוראה, שיקדמו את הנושא 
באמצעות שיתוף ידע בישיבות 

מחלקה, לימוד פדגוגיות 
חדשניות, הקמת צוותי עבודה 

ומנטורינג אישי.

כלים דיגיטליים ללמידה פעילה: 
בשיתוף אגף טכנולוגיות חדשנות 
ודיגיטל, הוטמעו ב-Moodle כלים 

דיגיטליים חדשניים 
 )ANNOTO, MENT.IO, PERUSALL(

שיהפכו את הלמידה לפעילה 
ושיתופית יותר. בשנה הקרובה 

נהיה המוסד הראשון בארץ 
 ,WOOCLAP שיטמיע את

פלטפורמה אינטראקטיבית 
לביצוע סקרים ולבדיקת הבנה.            

ייעוץ פדגוגי מותאם אישית:
מעל ל- 55 חברות וחברי 

סגל חדשים זכו השנה 
לעבור תצפית ומשוב אישי 

על ההוראה, ייעוץ פדגוגי 
וליווי בהתמודדות עם 

אתגרי ההוראה וקידום 
מצוינות וחדשנות.

הכשרה ופיתוח מקצועי: 
נבנתה תכנית הכשרה ייחודית 

ומודולרית לסגל הבכיר אשר 
מאפשרת לחברות ולחברי 

הסגל החדשים לקבל משוב 
אישי וקבוצתי על ההוראה 

ולהתמחות בנושאים הקרובים 
לליבם בהוראה, בלמידה 

ובהערכה. היחידה מובילה 
תוכניות הכשרה גם לסגל 

הזוטר. השנה השתתפו כ-350 
מתרגלים ומדריכי מעבדה 

בתוכנית ההכשרה.

קידום ההוראה ופדגוגיה 
דיגיטלית: 

למעלה מ-800 חברות 
וחברי סגל השתתפו 
בסדנאות והכשרות 

להוראה מקוונת 
והיברידית. גם בשנה 
הקרובה צפויות מגוון 

סדנאות ללימוד שיטות 
הוראה חדשות.

קורסים מקוונים על פלטפורמת 
 :Campus.il

בקרוב יעלו לפלטפורמה הלאומית 
של ישראל קורסים חדשים, כגון: 

מבני נתונים, מערכות המלצה ובינה 
מלאכותית. 

בשנתיים הבאות מתכננת האוניברסיטה 
לפתח עשרות קורסים נוספים, בתמיכת 
המל"ג, שיחשפו את חברות וחברי הסגל 

ומחקריהם לקהל הרחב ויציבו את 
אוניברסיטת בן-גוריון בחזית ההוראה, 

לצד מוסדות אקדמיים מובילים בעולם.

https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/enrol/index.php?id=31107
https://in.bgu.ac.il/academicdev/pages/default.aspx

