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?+ארסמוסאז מה זה 

תכניות לימודפיתוח וחידוש של 
התשתיות  פיתוח ושיפור 

המוסדיות

למשילות ולניהולכלים 
של השכלה גבוהה  

והעלאת  פיתוח בינלאומיות 
המוניטין המוסדי הכשרת הסטודנטים  

לשוק העבודה

העצמת קשרי 
לחברה-תעשייה-אקדמיה

פיתוח מקצועי

י שיתופי פעולה בינלאומיים"תכנית לקידום ופיתוח השכלה גבוהה במדינות השכנות ע

שיתוף ידע 
ולמידה הדדית

בינלאומיות בבית

האיכות האקדמיתהעלאת 



מבנה התכנית

מערכות

מוסדות

יחידים

KA3מדיניות

KA2 שיתוף פעולה

KA1 ניידות

:אלמנט נוסף

Jean Monnet 
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שותפים פוטנציאלים

:לתכניתחברותמדינות 

:נוספות6+ מדינות האיחוד 28

•Macedonia
•Iceland
•Liechtenstein
•Norway
•Turkey

•Serbia**

:לתכניתשותפותמדינות 

:לפי אזורים
1: Western Balkans
2: Eastern Partnership
3: South-Mediterranean
4: Russian Federation
6: Asia
7: Central Asia
8: Latin America
9: Iran, Iraq, Yemen
10: South Africa

11: African, Caribbean and Pacific



חשוב לדעת

:לתכניתחברותמדינות 

:נוספות6+ מדינות האיחוד 28

•Macedonia
•Iceland
•Liechtenstein
•Norway
•Turkey

•Serbia**

:לתכניתשותפותמדינות 

:לפי אזורים
1: Western Balkans
2: Eastern Partnership
3: South-Mediterranean
4: Russian Federation
6: Asia
7: Central Asia
8: Latin America
9: Iran, Iraq, Yemen
10: South Africa

11: African, Caribbean and Pacific

ידע



סוגי פרויקטים2

:פרויקט לאומי

היא על מדינה ההשפעהפרויקט בו 
(ישראל)שותפה אחת  

:לאומי-פרויקט רב

2לפחות היא על ההשפעהבו פרויקט 
(גאורגיה+ ישראל )מדינות שותפות 

מדינות חברות2מינימום 

להשכלה גבוהה מכל מדינה חברהמוסד אחד מינימום 

להשכלה גבוהה  מוסדות 3מינימום 
מישראל

על לא יכול לעלות מספר המוסדות להשכלה גבוהה של המדינות החברות 
מספר המוסדות הישראלים

להשכלה גבוהה  מוסדות 2מינימום 
מהמדינות השותפותמכל אחת 



*עדיפויות לאומיות

Curriculum Development
Improving management & 

operation of HEIs

Developing HE sector within society 

at large

Education, Humanities (except languages),
Law, Biological & related sciences, Physical 

science, Mathematics & statistics, 
Information & Communication Technology, 

Engineering & engineering trades, 
Architecture & construction, Agriculture, 

Forestry, Fisheries & Veterinary 

1. Governance, strategic planning 

& management of HEIs; such as 

human resources & financial management

2. Internationalisation of HEIs; 

including recognition mechanisms & 

mobility, international relations capacities

3. Development of research and 
innovation capacities; excluding 

research activities

1. University – enterprise cooperation; such as 

support for students’ practical placement, entrepreneurship, 

employability of graduates, etc. 

2. Knowledge triangle, innovation; such as 

reinforcing links between education, research and business

3. New Technologies in HE; support to the 

modernisation of HE systems through the development of 

open educational resources, connectivity, the acquisition of 

digital skills & learning methods & modernisation of 

stakeholders including teachers, learners, economic & social 

partners

בפרויקטים רב לאומיים יש לבחור עדיפות הרלוונטית לכל המדינות השותפות המשתתפות בפרויקט * 



המסגרת התקציבית

שנים2-3של לפרויקטים מיליון יורו0.5-1

(יורו900,000ממוצע כיום כ)

עלויות  
נוספות

נסיעות  
ושהייה

שכר ציוד



מערכת ההשכלה הגבוהה  להנגשתפיתוח תכניות 
לאוכלוסיות מוחלשות

קידום בינלאומיות במוסדות על ידי שימוש בטכנולוגיות

פיתוח תכניות ומרכזי תמיכה לחיזוק מורים מתחילים

קידום מצוינות בהוראה על ידי פיתוח או חיזוק מרכזי 
יחודייםקידום הוראה במוסדות ופיתוח תכנים 

פרויקטים  18

יותר בהשתתפות של 

מהמוסדותמחצי 

להשכלה גבוהה 

בישראל

דוגמאות מפרויקטים ישראלים



טיפים

 אינדיקטורים מציאותייםבמהלך בניית הפרויקט יש לחשוב על

 של תוצריכם משלב ההצעהלהערכת איכות חשבו על שיטות

 ותקצבו אותובוחן חיצוני שלבו

ודומה  אמיתיובעלי צורך , חדשים וותיקים, גיוון גאוגרפי: שותפים

(לאומי-במיוחד ברב)בפיתוח 

הפרויקט תקציב =Contribution

מילות מפתח–השפעה ואיכות , קיימות

קונקרטיייםתוצרים



היום

פרסום הקול 
הקורא

פגישות  
וסדנאות

התייעצות עם משרד 
ישראל+ ארסמוס

www.erasmusplus.org.il

הגשת ההצעה

ינואר-דצמבר

פברואר 7
2019

בניית תכנית 
עבודה מה הצורך  

?שלכם

איפה הידע  
?והמומחיות

תהליך ההגשה

תהליך הבחירה בבריסל  

תחילת פרויקט
2020ינואר /2019' נוב

קבלת תשובות  
2019אוגוסט  ~

יום 26.11
עיון הערכת  

איכות  
תוצרים
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