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 סרט זוכה האוסקרStrangers no more

https://www.youtube.com/watch?v=dkCiV

4U5Jkw

ש"בית הספר היסודי בב

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=
1017790

שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב

http://international.tau.ac.il/
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של מדידה והערכה, סטנדרטיציה של מדיניות

תחרות/הפרטה

 הבנה טובה יותר של תהליכים נגישות למידע ולכן
ויכולת לקבוע מדיניות  

שילוב כוחות למלחמה בחוליים גלובליים
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בינלאומיות

השכלה גבוהה/גלובליזציה בחינוך

אינטרנציונליזציה
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פעילויות ותוצרים , יעדיםלתןךוגלובליים בינתרבותיים, בינלאומייםמימדיםתהליך של שילוב 
בהשכלה על תיכונית

Internationalization at the national, sector, and

institutional levels is defined as the process of integrating an

international, intercultural, or global dimension into the
purpose, functions or delivery of postsecondary education.

או
במערכת החינוך והבינתרובתייםהבינלאומיים , הגלובלייםהמימדיםתהליך של עידוד שילוב 

במטרה לפתח בקרב הלומדים נטייה לאזרחות גלובלית

The process of encouraging integration of multicultural,

multilingual, and global dimensions within the education

system, with the aim of instilling in learners a
sense of global citizenship.



כלכליים

אקדמיים

חברתיים

פוליטיים
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Knight, 2007



, נטייה בינלאומית, אזרחות גלובלית, הון קוסמופוליטי
.  כשירות בינתרבותית
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ארגונים בינלאומיים

חוקרים

עמותות

ממשלות

גופים עסקיים
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:קטגוריזציות ונושאי שיח נפוצים

אינטרנציונליזציה מבית ומחוץ•
אינטרנציונליזציה של קוריקולום•
טכנולוגיה ואינטרנציונליזציה•
כשירות בינתרבותית ותוצרים ברמת הפרט•
מדיניות ומשילות•
נשים וצדק חברתי, מיעוטים•



Yemini & Sagie, 2015 9

Publications on higher education in general and on internationalization in 

higher education specifically, 1980 to 2013 (divided into four time periods) 

as a percentage of all publications within each examined time frame
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Category Percentage of 

appearance

Internationalization at Home 27.2

Student mobility 9.6

National internationalization policies

Internationalization abroad
8.3

7.9

English as a lingua franca 4.9

ICT/online learning 4.1

Competition 4

Multicultural issues 3.9

Quality assurance 2.1

Lifelong/adult learning 1.9

Ten most main themes most commonly explored in 

publications on internationalization in higher education
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Geographic area/country Percentage of 

appearances

US 11.3

Australia 5.8

UK 4.4

European Union 4.3

China 4

South Africa 2.2

Japan 2.2

Canada 2.1

Africa 1.7

Latin America 1.7

Ten regions with most publications on internationalization in higher education  
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Journal Percentage of 

appearances

Journal of Studies in International Education 7.5

Higher Education 5.3

Higher Education in Europe 2.1

Globalization, Societies and Education 2

Higher Education Policy 1.7

Journal of Teaching in International Business 1.7

Higher Education: Research and 

Development 1.3

International journal of Learning 1.3

Compare 1.2

European Journal of Education 1.2

Journals
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Research into internationalization trends in the US, EU and China –

abundance within main categories



2016או 1920? מלחמת השפות?

מול כרכורסנגפור?

ומה שביניהן? מכללות ואוניברסיטאות?

 התחילהכלאיך ?

לאן הולכים מכאן?
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Yemini & Giladi, 2015
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Cohen, Yemini, & Sadeh, 2013
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Cohen, Yemini, & Sadeh, 2013
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Yemini et al., 2014
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Yemini et al., 2014
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Yemini et al., 2014
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Yemini et al., 2014

מכורח או מהזדמנות–למה אינטרנציונליזציה •
?איך•
רקע אישי•
הקשר של המוסד•



השכלה גבוהה ובתי ספר כרצף ולא בנפרד

  גם האמרות השחוקות וכאלו שהוגדרו כשחוקות צריכות
להבחן כל הזמן

נדרש מחקר משמעותי

נדרשת קביעת מדיניות
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איך אפשר למדוד אינטרנציונליזציה?
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Figure 1: Summary of the results: Percentage of curricular material covering 

“the other” vs. “ourselves” (global vs. local issues) as selected by student teachers, in 

comparison to the same break-down in the formal Israeli curriculum  


