סיכום ישיבה ראשונה – ועדה לשיפור ההוראה בבית הספר – דצמבר 7102
נוכחים :פרופ' שמיר (יו"ר) ,פרופ' בנעט ,פרופ' דוננפלד ,פרופ' קלמנט ,ד"ר שגב ,ד"ר וייס , ,ג'קי הירש,
נציגי שנה א :שחר שגיא ,נבו שוורץ ,נציגי שנה ב :למור אנגלר ,שקד כהנוביץ ,נציגי שנה ג' :טל
דמבינסקי ,ליאור עופר ,עדי שפירא.

בפתח הישיבה ,ניתנה סקירה קצרה על עבודתה השוטפת של ועדת ההוראה שכוללת טיפול בתחומים
הבאים:
.2
.1
.3
.2

.5

דאגה לקיום לימודים סדירים בשוטף ,בהתאם לתכנית הלימודים שנקבעה לפני תחילת השנה.
ניהול מערכות משוב ובדיקה עצמית לגבי איכות ההוראה ,רמת הבוגרים ומידת התאמתם
לאתגרי המקצוע.
עדכון תכנית הלימודים בהתאם לתמורות ושינויים שחלים בהוראת המקצוע ברחבי העולם.
שמירת מערכת קשרים הדוקה עם בעלי עניין בתחום מקצוע הרפואה הווטרינרית בארץ וקיום
דיאלוג קבוע שמטרתו לגשר בין הצרכים המיוחדים המתגלים מעת לעת לבין תחומי ההכשרה
הניתנת לסטודנטים בישראל.
קיום מערכת שמבקרת את עצמה על מנת לשפר את ההוראה ולשמור על רמת בית הספר
בשורה אחת עם טובי בתי הספר בעולם.

הגדרנו שתפקיד הועדה הזו – ועדה לשיפור ההוראה בבית הספר – הוא להעלות רעיונות ולגבש
דרכים לשיפור ההוראה בבית הספר והתאמתה במידת האפשר והרצוי להתפתחויות הטכנולוגיות
והאחרות בתחום .הועדה הזו היא ועדה מייעצת לוועדת הוראה כלומר ,רעיונות שיגובשו בוועדה זו ,
יועלו לדיון בוועדת ההוראה.
הוסכם על כל הנוכחים כי נוכחות בשיעורים הינה בעלת חשיבות ויחד עם זאת יש לעשות כל מאמץ
שהסטודנטים יפיקו את המרב מעצם הנוכחות הזו .כן הוסכם כי האינטרסים של הסטודנטים וסגל
ההוראה זהים :לגרום לכך כי בוגרי בית הספר יקבלו את ההכשה הטובה ביותר כרופאים וטרינרים.
בפגישה הראשונה הועלו מספר רעיונות שראוי להמשיך לדון ולגבש והם מובאים להלן בנוסח קצר:
.2
.1

.3

.2
.5

לאחר המבחן – יוקדש זמן למעבר על השאלות והתשובות הנכונות עם מרצה הקורס.
בסוף כל שיעור ( שעתים או שלוש) יוקדשו כ  16דק לדיון מובנה בנושאים חשובים עליהם
דובר בשיעור .המרצה יכין מראש שאלות \ תרגילים\ מקרים קליניים שימסרו לסטודנטים
מבעוד מועד ועליהם ייסוב הדיון בכיתה.
הפעלת עיתון אלקטרוני אליו מותרת כניסה ,הוספת חומר והשתתפות בדיון לכל הסטודנטים
בבית הספר ולכל סגל ההוראה .עיתון זה יהווה פלטפורמה להעלאת חומר לימודי ,מאמרים
רלוונטיים ,מקרים קליניים מעניינים ,סרטים ואנימציות וקישורים לתכנות הוראה חדשות
שיתגלו מעת לעת.
יעשה מאמץ לעשות שימוש באמצעים ויזואלים כגון סרטונים שיועברו באמצעות המודל לכלל
הסטודנטים
תיבחן אפשרות של הסרטת הרצאות .הסרטים יהיו זמינים לסטודנטים.
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