
 
 

 

  משובים מקוונים

 לתלמידי המכללה שלום רב,

 

, אנו מבקשים ממכם למלא משובים על זשנת הלימודים תשע" שלה יהשנילקראת סיום המחצית 

 מיום ראשון הקרוב ניתן יהיה לענות על המשובים. .ועל ההכשרה המעשית הקורסים שלמדתם

  והפעם יש חידושים   

 יתן למלא את המשובים בשתי דרכים:נ

  -דרך האפליקציה "מכללת הרצוג"  .1

 מומלץ להוריד בבית מראש! – Google Playיש להוריד את האפליקציה דרך 

 בכניסה לאפליקציה יש להזין מספר זהות וקוד סודי. 

 (204לאפריל =  20מורכב מתאריך הלידה  היום והחודש הלועזי ) הקוד הסודי
 יש ללחוץ על התפריט של האפליקציה

  
 ויפתחו כל האפשרויות

 לחיצה על "סקרי הוראה" תציג בפניכם את כל הקורסים עליהם צריך למלא משובים.
 

  – דרך אתר המכללה .2

וקבוצות , ומיד בכניסה לאתר יופיעו לכם כל הקורסים ל'מידע לסטודנט' / 'מידע אישי'להיכנס 

של כל או המד"פ שעדיין לא עניתם על המשוב שלהם. ליד שם המרצה ההכשרה המעשית 

 שיעור רלוונטי, יש צלמית 'הערכת הוראה', בלחיצה על הצלמית ניתן למלא משוב. 

 

 *כדאי להשתמש בדפדפן כרום.

לים שלכם, עליכם לבחור בתפריט הימיני 'השיעורים שימו לב, כדי להיכנס לשיעורים הרגי*

 שלי'.

 

 ולראש החוג. או למד"פ המשוב מגיע בעילום שם למרצה הקורס 

 

 

 

 

 דקות האחרונות של השיעור  10 -אנו מאפשרים לכם למלא את המשוב ב

 )השיעור הלפני אחרון בסמסטר(. 

 

 שימו לב!



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)שיקבלו את תוצאות המשוב לאתר  והמד"פים  למילוי המשוב חשיבות רבה, הן מבחינת המורים

 שלהם(, והן מבחינת ראשי החוגים והאחראים האחרים על איכות ההוראה במכללה.

לרובד שבו הם מתנהלים, אנחנו מצפים להערות בונות,  ובניגודחשוב להדגיש: בעידן 'הטוקבקים' 

ר, בהגינות מועילות ומחושבות. כבוד המורים, כבוד המכללה וכבודכם מחייבים להתנסח ביוש

שנעים  תוך הבנה שתכליתן הוראה טובה יותר, חווית לימוד נעימה יותר, ובסה"כ מכללה ובזהירות, 

 ללמוד בה.

חשובה לנו, והיא עשויה לתרום  שלמדתם ועל פעילות ההכשרה המעשיתחוות דעתכם על הקורסים 

 לשיפור רמת ההוראה במכללה.

 ות לכל קורס שבו הייתם נוכחים לפי ההנחיות שלהלן.אנא פנו זמן למלא דף משוב ברצינות ובאחרי

תשע"ז בתמוז  ראשון ח'( עד יום 18/6/2017תקופת מילוי המשובים מיום ראשון כ"ד סיון תשע"ז )

(2/7/2017 .) 

 

 בהצלחה ותודה

 הנהלת המכללה

 

)כל השיעורים בהם המשובים  כלבין המקדימים להשיב על 

בה יוגרלו , תתבצע הגרלה מופיעה צלמית 'הערכת הוראה'(

 כל הקודם זוכה!! – ) מגבר אלחוטי( בוקסות15

 (25.6' בתמוז )ההגרלה תתקיים בתאריך א

 


