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המכללה האקדמית  , ראש החוג לאופטומטריה, שאג-אריאלה גורדון' פרופ
הדסה

איך להכין בקשה איכותי 
מה למדתי מפרויקט  +: לארסמוס

OCULUS-

Optometry CUrriculum for 
Lifelong Learning through ErasmUS



תקציר

OCULUSרקע על •

קבוצה איכותית  איך לגייס•

איך לפתח הצעת עבודה איכותית•



מכללת הדסה

אוניברסיטת בר אילן  

מכללת ספיר

אורופה
Norway: University College of Southeast Norway
England: City University London
Netherlands: University of Applied Science 
Spain: The Universitat Politecnica de Catalunya

 :הודו
University of Hyderabad
Manipal University
Chitkara University

מוסדות בשכלה גבוהה  
OCULUSב 



מועצת האופטומטריסטים  

בישראל

Association of Schools and 
Colleges of Optometry

שותפים שאינם בהשכלה  
גבוהה

World Council of Optometry

European Council of Optometry and Optics
European Academy of Optometry and Optics
Norwegian Association of Optometry



!לבחור נושא חשוב–טיפ ראשון 



?האם ידעתם

 ,Ore L. et al, 2009)! ילדי בית ספר לא רואה את הלוח4מתוך 1

(2014



?האם ידעתם

מיליון עיוורים בעולם32.4יש •
!!!!!!זה בגלל שהם צריכים משקפיים21%•

מיליון כבדי ראייה בעולם  191יש •
!!!!!זה בגלל שהם צריכים משקפיים51%•
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*Bourne et al. Lancet, 2013
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לפי ארגון הבריאות העולמי יש לאופטומטריסטים  
תפקיד חיוני במניעת עיוורון   

טיפול ראשוני•

תכנית לימודים שונה בין המדינות•

תחום עיסוק שונה בין מדינות  •
Scope of practice
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– Bologna Declarationהסכם בלוניה •

•Uniform Scope of Practice -

 Harmonized Education-הרמוניזציה  של השכלה גבוהה •

Free mobility of practitioners-ניידות בין המדינות •



OCULUSמטרות של 

שיפור התכנית  

לימודים כדי לעמוד  

בתקנים של ה 
European 
Diploma 

פיתוח כלים פדגוגים 
חדשים

פיתוח טכנולוגיה  
לשפר למידה 

ה
צ
פ
ה



קבוצה איכותית  איך לגייס



10/2014 2/2015

אנגליה

ספרד

הדסה

אנגליה

ספרד

הדסה

אנגליה

ספרד

הדסה

כתיבת דף 

עמדה ראשוני
לא הצלחנו לגייס קבוצה

10/2015 2/2016

נורבגיה
אנגליה

ספרד

הדסה

9/2015

נורבגיה

אנגליה

ספרד

הדסה

הולנד
הודו

דף  

עמדה

בר אילן וספיר

הגשה וקבלה  

מענק קטן

10/2015

Erasmus+ Due

טיוטה  

ראשוני סיום  

כתיבה

8/2016

גיוס וניהול:היסטוריה

תקציב



טיפים

להיות בררנים  –לגייס את השותפים באירופה עם היכולת הכי גבוהה •

לנצל קשרים  •

לייצר קשר עם ארגון שאתם לא מכיריםלפחד לא •

אף פעם לא לבנות קבוצה לפי המינימום•



איך לפתח הצעת עבודה איכותית



איך שופטים את הפרויקט  

.1Relevance of the project – DipE based on Bologna agreement,

needs of India and Israel 

.1Quality of the project design and implementation – Proven 
methodology (Norway & Netherlands)  but innovative (EBP & PLN)

.2Quality of the project team and the cooperation agreement – Best 
practices in Europe (Netherlands & Norway – DipE; England – EBP)

.3Impact and sustainability – non HEI and associate partners 





להתחיל עם תרשים זרימה



Creation of 
educational 

modules 
*(EDU)

Workshop to teach 
consortium members  

EDU +PLN + DipE

Workshop at HEI in Israel 
and India  to teach 
teachers EDU+PLN

Assessment of PilotsDissemination of 
results

Creation of portal

Dissemination via 
portal

תרשים זרימה ראשוני ל 

OCULUS

*EDU in 
Cultural 
competency 
and EBP

Creation of 
tool for 
patient 

logging  (PLN)

Self – assessment – peer 
assessment  Comparison 

of curricula at HEI to 
European diploma (DipE)

Management of 
consortium via 

portal

Piloting 

at HEI in Israel and 
India

3 Cs: Communication 
Collaboration, Coordination
4th C? 

EDU PLN DipE

EDU PLN DipE

EDU PLN DipE

EDU PLN DipE
EDU PLN DipE

EDU PLN DipE



הדסה

אנגליה

נורבגיה

UPC

UAS

MU

UH

CU

BIU

SAP

כתיבה



טיפים

שיפוט בכתיבהקריטריון  תחשבו על •

להשתמש בתרשים זרימה  •

לגייס שותפים למטרה הפצה והשפעה•

שיהיה שותף אחד אחראי על הכתיבה אבל לשתף את כל הקבוצה•

ישראלארסמוסלנצל את העזרה של משרד •



בסיכום

תשוקה למטרה•

סבלנות והתמדה•

פרגמטיות•

סבל •



WEB-sites
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• Home page of OCULUS: 
(www.oculuserasmus.org)

Optometry CUrriculum for 
Lifelong Learning through ErasmUS

אתר שלי

http://www.oculuserasmus.org/



