
קידום בינלאומיות בבית
2020מאי 



על השכלה גבוהה בינלאומיתCOVID-19השפעה של 

 לשנה הקרובה לפחות–ירידה משמועמת בניידות סטודנטים וחוקרים?

 לפי סקר שלEAIEמהמוסדות דיווחו כי 73%, בקרב מוסדות אירופאיםCOVID-19
השפיעה בצורה משמעותית על ניידות סטודנטים וחוקרים

 לפי מחקר שלStudy Portals ,40%  מסטודנטים שוקלים לשנות את התכניות
study abroad-שלהם ל

סטודנטים יחפשו הזדמנויות יותר קרוב לבית?

2020אחרי + ארסמוסוודאות לגבי המשך התכנית -אי

,  קיים צורך לחשוב על דרכים אחרות לקידום בינלאומיות
!ובמיוחד בינלאומיות בבית



הגדרה-בינלאומיות בבית 

"תרבותיים בתכניות לימוד -שילובם של תכנים בינלאומיים ורב
Beelen" )פורמליות ולא פורמליות and Jones, 2015)

 חשיפה של סטודנטים לחוויות ופרספקטיבות  דגש על
על מנת שסטודנטים אלה  , בינלאומיות במהלך הלימודים

:יוכלו

תרבותיות-לחיות בקהילות רב

לעבוד בשוק עבודה גלובלי

להשתמש בטכנולוגיות דיגיטליות חדשות



"אזרחים גלובליים"פיתוח 

כישורים

ידע

ערכים

יכולת להבין פרספקטיבות שונות  -
ולעבוד עם אנשים מרקעים שונים

הקשבהיכולת-
וטכנולוגייםדיגיטלייםכישורים-
וביקורתיתיצירתיתחשיבה-

פתיחות-
כבוד -
סקרנות-
אמפתיה-

היכרות עם תרבויות שונות-
(אנגלית ושפות אחרות)ידע לשוני -
התפתחויות ומגמות עולמיותידע של-



תמונת המצב בישראל

ל במהלך  "בקורס אקדמי או התמחות בחומשתתפים מהסטודנטים הישראלים 8%-כ
הלימודים

26% לפחות קורס תוכן אחד באנגלית במהלך  לומדים מסך הסטודנטים הישראלים
התואר

70%  מהמוסדות מארגנים אירועים בקמפוס להגברת האינטראקציה בין סטודנטים
בינלאומיים וישראלים

עלו התובנות הבאות 2018-מסקר שנערך ב:

 לבינלאומיותמאד סטודנטים ישראליים נחשפים מעט

יש רצון של סטודנטים להיחשף לבינלאומיות ועולה מן הסקר תחושה של תסכול  , מנגד
זושאינם יכולים לממש שאיפה 

ל הם מצב כלכלי ומגבלות  "י יציאה לחו"המכשולים העיקריים לחשיפה בינלאומית ע
אישיות ואלה מגבלות שקשה למצוא להן פתרון עקב גיל הסטודנטים ומצבם המשפחתי



דרכי פעולה אפשריות–בינלאומיות בבית 

 שילובם של תכנים בינלאומיים בתכניות לימוד(Internationalization of 

the Curricula)

 ל"קורסים מקוונים משותפים עם מוסדות בחו-" ניידות וירטואלית"פיתוח

  קידום הוראה באנגלית

 של חברי סגל בינלאומיים  הבאה

  שילובם של סטודנטים בינלאומיים בתכניות לימוד עם סטודנטים ישראלים

קידום אינטראקציה חברתית בין סטודנטים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים

ארגונים בינלאומיים/קידום התנסות מעשית לסטודנטים בחברות



מגוון גורמים מוסדיים–בינלאומיות בבית 

משרד  
בינלאומי

בינלאומיות  
של 

הקוריקולה

פעילות  
חברתית  

לסטודנטים  
ל  "בינ

וישראלים

קורסים  
דיגיטליים  
בינלאומיים 

מזכירות אקדמית-
מרכז לאיכות הוראה-
ראשי פקולטות-
סגל אקדמי-

מערך מוסדי לתמיכה -
בלמידה דיגיטלית

ראשי פקולטות-
סגל אקדמי ומנהלי-

דיקנט הסטודנטים-
התאחדות הסטודנטים-



פרויקטים וחומרים שימושיים

 Internationalization Roadmap: Create an International Campus

 WILLIAM Project

 EAIE: Internationalization at Home

 Erasmus+ Virtual Exchange

 UNICollaboration

 NAFSA: Internationalizing Teaching, Learning, and Curriculum Resources

 AACU: Global Learning

https://www.erasmusplus.org.il/create-an-international-campus
https://william-erasmus.com/
https://www.eaie.org/blog/internationalisation-at-home-practice.html
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
https://www.unicollaboration.org/
https://www.nafsa.org/professional-resources/browse-by-interest/internationalizing-curriculum
https://www.aacu.org/resources/global-learning

