ביחד להצלחה

ביחד להצלחה –תכנית תלת שנתית
הכשרת דור העתיד של הנדסאים במדינת ישראל

יעוד – מטרת על

רשת המכללות הטכנולוגיות של אורט ישראל תהיה הבחירה המועדפת על הסטודנטים ,תוביל
למצוינות ותפעל להכשרת דור העתיד הטכנולוגי של התעשיות המובילות בישראל.

צמצום נשירה

רתימת מעסיקים למעורבות
בהכשרה :כיתות מפעליות,
קורסים ייעודים והכשרות
מקצועיות

אחוז מדופלמים
ובוגרים

העלאת אחוזי הדיפלום

איתור מוקדם של סטודנטים
מתקשים ויצירת חליפה אישית

אחוז מועסקים
בתעסוקה הולמת

שילוב בוגרים בתעסוקה הולמת

מתן פתרונות הכשרה שונים לסטודנטים
כמו שלא מתאימים למסגרת ההנדסאי
הכוונה לקורסים מקצועיים בהתאמה
לצרכי התעשייה

אחוזי נשירה

השגיות במגמת
עליה בתוצאות
הבחינות

חתירה למצוינות :השבחת צוות
ההוראה בדגש על מיומנויות
למידה ועידוד סטודנטים
למצוינות (תכנית מצטיינים)

שביעות רצון
סטודנטים ובוגרים
ותחושת מסוגלות

חזון

מטרה

דרכי
עבודה

מדדי
הצלחה

מודל צמצום נשירה
אישי

סביבתי

זיהוי
גורמי
נשירה

לפני
לימודים

מוסדי

מכינה+
שבוע
נחיתה
קלה

אקדמי

איתור
סטודנטים

סמסטר
א

דיפלום

סוף
שנה
(א-ב)

אקדמית

כלכלית התערבות
מותאמת
אישית
מעסיקים
כשותפים
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דיפלום
והשמה

מעטפת

רכז הצלחה
איסוף נתונים
אישיים

יצירת מעטפת
אישית
איסוף נתונים
אישיים

√ נספח לשאלון הרשמה

√ סדנת "צולחים דיפלומה"

√ שבוע "נחיתה קלה"-
חוות דעת מרצה

√ מתן תגבורים אישיים ומעקב איכותי
√ הפניה לדיקאן למענה כלכלי/חברתי

√ מעקב נוכחות
√ ליווי הסטודנט

ליווי הסטודנט
לאורך
התהליך

בדיקה מול
הסטודנט
וראש מגמה

√ איתור סטודנטים
שלא נגשו לבחינות /נכשלו
√ פגישות קבועות עם רשאי מגמה
תאום ומעקב תגבורים

יצירת מעטפת
אישית
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התמדה (צמצום נשירה) ודיפלום
צמצום נשירה
חשמל ומכונות

דיפלום חשמל

דיפלום מכונות

נקודת פתיחה

30%

40%

50%

יעד מתוכנן

10%

54%

70%

התוצאות

12%

62%

90%

ביחד להצלחה מחקר הערכה

השתלבות במקצוע-מחקר מלווה
מכונות

חשמל

עובדים במקצוע

64%

73%

ממוצע ארצי

64%

57%

ביחד להצלחה מחקר הערכה

התערבות
•  62סטודנטים קיבלו מלגות
•  135סטודנטים קיבלו מעטפת אישית
•  62סטודנטים מן העבר הוחזרו לספסל הלימודים ודופלמו

מעטפת אישית
וסיוע

השקעה
בהון האנושי

כישורי
חיים

•
•
•
•
•

•
•
•
•

המכללה מאפשרת תוספת שעות תרגול בתשלום
המרצים שותפים להחלטות פדגוגיות
תגמול "מרצים מצטיינים"
סדנאות מיומנויות הוראה למרצים
טיולים ,סיורים  ,ערב מרצים

סדנת "צולחים דיפלומה"
הטמעת מיומנויות למאה ה 21
סדנאות הכנה לתעסוקה
הרצאות מוטיבציה
ביחד להצלחה מחקר הערכה

מתוך עמוד הפייסבוק "ממים של סטודנטים "

אתגרים ב"למידה מרחוק" זמן קורונה
שינוי מצב
כלכלי של
הסטודנט או
משפחתו
סטודנטים
שהיו חלשים
לפני כן-

סביבת
לימודים

שינוי שעות
עבודה וחוסר
זמינות
ללמידה

בעיות
טכנולוגיה
ותקשורת

ZOOM

חוסר
מיומנויות:
למידה
עצמאית
,ניהול זמן

מרצים שאינם
מיומנים
בטכנולוגיות
למידה מרחוק

שינוי מערכת
שעות בשל
אילוצי מרצים

מרץ /אפריל
 -2020סגר

למידה מרחוק

בדיקת נוכחות
והגשת משימות
מול המרצים

עידוד מרצים
להשתתף
בהכשרות מקוונות

לא משתתפים

רכיבים
מהתכנית
ביחד
להצלחה

סקר שביעות רצון
סטודנטים למידה
מרחוק

רכזת הצלחה

משתתפים
בשיעורים

פניה יזומה של
רכזת הצלחה אל
אותם סטודנטים

לא מבינים את
החומר

מיומנויות איתור
מעטפת אישית

מענה פדגוגי
פרטני מקוון

מתן מענה כלכלי

יולי 2020
למידה היברידית
זום  +פרונטלי
במכללה

עיצוב -מיטל שושן

מבינים את החומר

מתן מענה פדגוגי
בזום

שליחת פניה
אישית מרכזת
ההצלחה
לסטודנטים

מתן מענה
מותאם

ואנחנו ממשיכים לחפש את הנוסחא המנצחת

לא של

COVID 19

