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 ד"ר שלהבת צור

 המחלקה להנדסת איכות ואמינות, בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב,
 המכללה האקדמית כינרת

 
 

( בשם ISOתקן בינלאומי חדש של ארגון הבינלאומי לתקינה ) השנה יצא לאור 

Educational organization management systems -21001 ISO.  התקן פותח על ידי ועדת

 ISO -המומחים של ה

PC 288  גופי תקינה 39 -מומחים מ 86, בשיתוף . 

 

ובא לתאר דרישות לארגוני חינוך ואקדמיה המעניקים שירותי   ISO 9001מבוסס  זהתקן 

התעדה וניתן לשלבו עם שחינוך שונים ללקוחות מגוונים ובעלי עניין שונים. התקן הינו ל

 מערכות ניהול אחרות באופן אינטגרטיבי.

הן גנריות ואמורות לחול על כל ארגון המספק, משתף  ISO 21001כל הדרישות של 

 ומאפשר בניית ידע

 הוראה, הכשרה או מחקר, ללא קשר לסוג, היקף ואופי השירות הניתן.

 סמהר( פISO Central Secretariat) בג'נבה, שוויץ  מזכירות הארגון הבינלאומי לתקינה

להם  יכול ארגוני חינוך בו מפורט כי  מידע ראשוני בהקשר לתקן זה 2015כבר בשנת 

גני ילדים, בתי ספר יסודיים ותיכוניים,  -יכולים להיות, בין השארלהיות מיועד התקן, 

כזי בתי ספר מקצועיים, מכללות, אוניברסיטאות, חינוך מבוגרים, הכשרה והדרכה, מר

אימון, יועצים וספקי שירותי חינוך לא פורמאליים. בעלי עניין המעורבים בקביעת 

הדרישות יכולים להיות, בין היתר, מורים, הורים, ממשלה, ארגונים לא ממשלתיים, 

 איגודים מקצועיים, תעשיה וקהילה.

 

יחודיות בכל הנוגע למגזר החינוך ילתקן מזכירות הארגון הבינלאומי לתקינה  מציינת כי 

ארגון המקבל עליו התעדה זו, צריך להוכיח את יכולתו לספק באופן  וכי והאקדמיה

עקבי, ידע ללומדים תוך עמידה בדרישות תחיקתיות סטטוטוריות ואחרות  וכן להוכיח 

, כי הוא משפר את שביעות הרצון של הלומדים ולקוחות אחרים באמצעות יישום יעיל

 מערכת  הניהול שלו. ומתמיד אתיבי אפקט

 

צורך מתמשך בארגונים  , מבוסס עלכיוםלנחיצות התקן   ISO-ההסבר הניתן על ידי ה

חינוכיים להעריך את מידת עמידתם בדרישות של הלומדים והלקוחות לשפר את 

מתמקד באינטראקציה הספציפית בין הארגון  ISO 21001יכולתם להמשיך בכך. 

ולקוחות אחרים. התהליכים החינוכיים השוטפים נעשים כיום יותר ויותר  החינוכי, הלומד

אינטנסיביים כתלות במשתנים רבים, לרבות טכנולוגיה ושיטות העברת ידע חדשות. 



החינוך שונה ממגזרים רבים אחרים, כי תהליך חינוכי מוצלח מגדיל למקסימום את 

ון החינוכי מספק את הסיכוי שלומד יצליח באמצעות תשומות מתאימות. הארג

אינו יכול להבטיח את , אך , התהליכים ומשאבי הלמידההמידע הנקלטהפלטפורמה, 

התוצאה )תפוקות(.  המאמץ והיכולת של הלומד הם משתנים מכריעים לתהליך 

 החינוכי ועל תהליך הלמידה להיות אפקטיבי ולכלול הפנמה של ידע, שיטות ומיומנויות. 


