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The Israeli HEREs–פורום המומחים  team

מכללת ספירמנהל מרכז היזמות והחדשנות ב–ר דן קאופמן "ד

שנקרחדשנות במכללת המנהלת מרכז –ורשבסקיתמי 

בבצלאלראש רשות מחקר וחדשנות –ר יואב פרידמן "ד

גוריוןאוניברסיטת בן , מנהלת המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים-ברעם סתויר "ד

אביב-אוניברסיטת תל, קריירהלפיתוח מנהל אקדמי המרכז -סמילנסקייונתן ' פרופ

לבהמרכז האקדמי , מנהלת שותפויות אסטרטגיות–גוטמן אורלי 

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, ליווי קהילות אקדמיות–פרידמן תום 



תפקיד פורום המומחים

קידום דיאלוג בין ישראל לאיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה  •

העכשוויות  וסיורים לימודיים במטרה להכיר את המגמות השתתפות בכנסים •

באירופה

לקידום מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלפיתוח שיח וכתיבת דפי מדיניות•

באירופה  הקיימות פרקטיקותידע והפצת שיתוף •

מאירופהקיום אירועים וכנסים בהשתתפות מומחים •



Competence Based Learning

Knowledge Focus Skills Focus



75%







השינויים המתרחשים בהוראה אקדמית בעקבות הנגישות  

לאינטרנט משולים לשינויים שהתחוללו בעקבות מהפכת  
הדפוס
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Competence Based Learning



Learning Outcomes









• Skills of the future “… exposing students to alternative perspectives 
and cultural contexts (…) (…) can result in questioning of personal 
identity, values, beliefs and mindsets, and can offer significant results 
in terms of personal growth (…) maturity and enhanced intercultural 
competence and transversal or employability skills.” (Jones, 2016)



? עבור ישראלמה רלוונטי -מגמות בעולם ההשכלה הגבוהה באירופה  

Digital Environment

Mobility

Learning Outcomes Lifelong Learning

Employability

Diversity Inclusion

Sustainable Development Goals (SDGs)

Teaching Skills

Diploma Supplement

Erasmus+

QA Recognition

Internationalisation

National Qualifications Frameworks (NQFs)  
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Relevance to the Israeli Higher Education system 



Erasmus+ Tools 

• Capacity Building Projects

• Erasmus Mundus Joint Master Degrees

• Mobility 

• QA Frameworks 

• HEREs / Erasmus events  



Brining in EU expertise - events planned for 
2020

Recognition of prior 
learning: Institutional 

mechanisms and practices 
in support of the 
recruitment of 

international talent

Academic Teaching 
today: 21 century skills 
and competence-based 
learning (CBL) – trends, 

methods and 
assessment tools.

The University and its 
cycles of impact: academic 

institutions as impact 
driven implementers of 

Sustainable Development 
Goals

TAM Academia meets 
Industry: Innovation 

centers in Israel 
cornerstones for 

successes



Useful recourses 

• EUA report on EU Trends 

• HEREs activitis - https://supporthere.org/

• the 2030 Agenda for Sustainable Development -
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourwor
ld

• The Future of Erasmus 

https://eua.eu/resources/publications/890:diversity,-equity-and-inclusion-in-european-higher-education-institutions-results-from-the-invited-project.html
https://supporthere.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

