
 13.12.2019-12תמצית מפגש הסיכום השנתי של ארסמוס+, פראג, 

 כללי

באוניברסיטת צ'ארלס  2019התקיים מפגש הסיכום של ארסמוס+ לשנת  12-13.12בין התאריכים 
בפראג, צ'כיה. את חברי הפורום הישראלי ייצגו תום פרידמן, נציגת התאחדות הסטודנטים 

פרידמן, ראש רשות המחקר בבצלאל )אין קשר משפחתי או קשר והסטודנטיות הישראלית, וד"ר יואב 
 כלשהו(. המפגש הורכב משני חלקים:

יומו הראשון של הכנס עסק בסיכום הפעילות השנתית וקבלת משוב מצד נציגי המדינות, ואילו יומו 
השני עסק בנושאים העומדים לפתחה של סוכנות החינוך האירופית בהתייחסות ישירה לכך שבתום 

 .2021-8תחל לפעול תכנית המסגרת החדשה לשנים  2020נת ש

הודגש כי תחומי הנושא אשר היו בעדיפות אירופית בשנתיים האחרונות היו: הכלה והנגשת 
האקדמיה לקבוצות אוכלוסיות מודרות/ בתת ייצוג, ופיתוח יכולות מוסדיות לטובת הקניית כישורים 

  ודגש כי מגמה זו תימשך.המגדילים את התעסוקתיות של הסטודנטים. ה

 

 להלן סיכום המושבים על פי סדר הדברים:

 מפגש מבוא:

אנו נמצאים בנקודת זמן קריטית בה ניתן עדיין להשפיע על אופייה של תכנית המסגרת הבאה, שכן   א. 
התחלפה הנציבות וכן גם הנציבה האחראית על תחום החינוך. כמו כן, המפגש המיניסטריאלי הבא 

בולוניה עתיד להתקיים בעוד מספר חודשים וכי תכניות העבודה החדשות של מסגרת  של תהליך
ארסמוס+ אינם סגורות עדיין. לנציבות החדשה אג'נדה המבקשת לקדם ארבעה תחומי נושא: )א( 
מיומנויות )ב( דיגיטציה, )ג( שיתוף פעולה בינלאומי, בדגש על מדינות השכנות ו)ד( הכללה בהשכלה 

כמו כן נטען כי בכוונתה של הנציבות החדשה להגדיל את היקף התמיכה  .(inclusivenessהגבוהה )
 .30מיליארד אירו לכדי כ  14.7בתכנית ארסמוס+ עד לכדי הכפלתה מ 

הלגה פוסט הציגה את התכנית הלאומית  :Helga Posset –המימד החברתי של תהליך בולוניה    .2
גבוהה. הלגה תיארה את מסלול התפתחותו של  האוסטרית לקידום הכללה חברתית בהשכלה

שנים, אשר ספק אם סופו נראה באופק, או שהתרחש בעקבותיו שינוי  15תהליך בן  –הקונספט 
משמעותי כלשהו. ההגדרה האוסטרית ל"אוכלוסיות מיוחדות" הינה הגדרה מרחיבה מאוד, וכוללת 

ים, מהגרים, דור ראשון להשכלה גבוהה, בתוכה אוכלוסיות כגון: סטודנטים הוריםי, סטודנטים עובד
לטענתה של הלגה, באוסטריה, לסטודנט בן להורים   נכים, סטודנטים שנתיים לאחר סיום התיכון וכו'.

משל סטודנט דור ראשון להתקבל ללימודים אקדמיים.  היעד שהציבה  4אקדמאים יש סיכוי הגבוה פי 
יע למצב של סיכוי כפול "בלבד".עותק מהתכנית הסוכנות האוסטרית הוא לצמצם את הפער זה  ולהג

. 1האוסטרית נמצא אצל יואב. התכנית העתידית של משרד החינוך האוסטרי הינה אם כן משולשת: 
. יצירת פרמטרים ברורים לרגולציה, בקרה והערכה. 3. מניעת נשירה ו2הכללה רחבה יותר באקדמיה 

ול מימון ממוסדות אוסטריים במידה והם לא עומדים יש לציין כי לדרג המדיני באוסטריה הסמכות לשל
 בקריטריונים שנקבעו, ואם אינם פועלים להטמיע את מסקנות הועדה.

בהמשך להרצאה התקיים רב שיח אשר ביקש לתאר את ההשפעה של מדיניות ההכללה וגיוון    .3
י המוגבלויות שיצאו טען כי אין נתונים על מספר בעל SHEREבאקדמיה על ניידות הסטודנטים: צוות 

 לחילופים, אך עם זאת הם ממליצים מספר המלצות ברמה הלאומית, המוסדית והאירופית:

 לאסוף מידע על סטודנטים בעלי מוגבלויות.      א.



להגדיל את תשומת הלב המוסדית לבעלי מוגבלויות, כמו למשל, להכליל סעיף ייעודי       ב.
 .MOUלבעלי מוגבלויות בחתימה על 

להגדיל את מספרי היוזמות הקשורות בשילוב בעלי מוגבלויות באקדמיה. להגדיל את  ג.
המודעות בנוגע לאפשרויות לניידות סטודנטים בקרב סטודנטים בלעי מוגבלויות באופן 

 ממוקד.

לבין רשויות ממשלתיות העוסקות בקידום ושילוב אנשים  NEOחיזוק הקשר בין משרדי  ד.
 בעלי מוגבלות.

 בעלי מוגבלויות בועדות ההערכה והבחירה של פרויקטים. +Eליל בוגרי להכ ה.

  לחזור לאסטרטגיית "קהלי היעד" בפרויקטי ניידות כפי שהיה בזמנה של תכנית טמפוס. ו.

  להגדיל מימון ייעודי לטובת ניידותם של בעלי מוגבלויות. ז.

 מדיניות לאומית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה באוסטריה

סקרה את נושא המימד החברתי של האקדמיה עם דגש על אוסטריה, נקודות עיקריות שעלו  הלגה
 מהפרזנטציה:

  כבר הגיעו למסקנה כי גם  2018וב  2001הדיון על המימד החברתי של האקדמיה החל ב
מוסדות אקדמיים צריכים לגבש אסטרטגיה הנוגעת להכלה חברתית וגיוון המרחב האקדמי/ 

 סטודנטיאלי.
 בן שמחקרים מראים כי גיוון ושוויון במרחב האקדמי משפרים את החיים החברתיים כמו

 במרחב הציבורי מדיני.
  תהליך השינוי בנושא באוסטריה החל מלמידה של קבוצות המטרה השונות. תהליך של

 הגדרה ולמידה של כל אחת מהקבוצות
 "נעשה מחקר הלגה הציגה לדוגמא קבוצה שנקראת "דור ראשון ללימודים אקדמיים .

 2המראה כי לסטודנטים אשר אבא שלהם אינו למד לימודים אקדמיים סיכוי נמוך כמעט פי 
ללמוד באקדמיה )עלתה שאלה למה בדקו על פי האבות ולא על פי האמהות, התשובה היא 
שבדקו גם וגם והנתונים דומים אך בחרו להציג את הנתונים על פי האב, לטענתה אין לזה 

 טית(משמעות סטטיס
  הלגה סיפרה כי הם הציבו לעצמם מטרה להוריד את הפער בין הסיכויים להיכנס לאקדמיה

של "הדור הראשון" לבין סטודנטים להורים אקדמיים. התחלה הם באמת ראו ירידה אך 
 ( דווקא גדל הפער והם חווים כישלון בנושא.2017-2018בהמשך )בין השנים 

 גישה ונגישות 1ם של קבוצות בתת ייצוג לקדם: אוסטריה שמה לה למטרה בקווים כלליי .
. יצירת פרמטרים 3. הימנעות מנשירה במהלך התואר 2גבוהה יותר למרחב האקדמי 

ואופטימיזציה של התקנות המדיניות הנוגעות לאקדמיה )לא הספקתי לרדת לסוף הנקודה 
 הזו(.

  ?מטרות המדיניות . יציאה לתקשורת עם ה1איך עוברים מהתכנון אל הפועל באוסטריה
למידה של הפרקטיקות במדינות שונות  -. למידת עמיתים3. אירוע "יום בולוניה" 2בנושא 
 בעולם.

 קיים תקציבי המיועדים לתחום )המדינה מתקצבת את המוסדות האקדמיים(  -בנוסף
הניתנים רק במידה והמוסד עמד ביעדים החברתיים שהוצבו לו, או שהוא הציב לעצמו, אינני 

 ה מה מהשניים.בטוח
 

 פאנל בנושא מדיניות הכלה חברתית ונגישות לאקדמיה במדינות שונות בעולם

 אירלנד, גאורגיה, בוסניה -מדינות משתתפות בפאנל



: קיימת אסטרטגיה ברורה בנושא המובלת על ידי המשרדים הממשלתיים )חשוב אירלנד .1
ציבוריים(. יצרו תכנית מדינת לציין שכמעט אין מוסדות אקדמיים פרטיים באירלנד אלא רק 

רב שנתית בנושא, שהחליטו להאריך לאחרונה על מנת לסיים להגשים את היעדים. עשו 
הסכמים מסודרים בין כל מוסד אקדמיים למשרדים הממשלתיים אילו פעולות על המוסד 
לנקוט על מנת להגיע ליעדים והמטרות. התוצאה של האסטרטגיה הזו היא שהמוסדות 

מספקים יותר "עזרה אקדמית" והיופי הוא שלא רק לאוכלוסיות המטורגטות אלא  האקדמיים
לציבור הסטודנטים בכלל. רוב תכני העזרה והתמיכה האקדמיים פתוחים באינטרנט ולכן גם 
לא צריך לדרוש אותם במיוחד וזה עוד משהו שמקל על הסטודנטים. העזרה הניתנת 

יים הסטודנטיאלי". בשלב הראשון זה עזרה לסטודנט משתנה בין שלב לשלב ב"מהלך הח
 …בקבלה לאוניברסיטה, בשלב השני זה עזרה בתוך המערכת האקדמית וכו

בגאורגיה כרגע הקושי הגדול ביותר הוא להצליח להכיל במערכת האקדמים  גאורגיה: .2
ולהנגיש את האקדמיה לסטודנטים מהשטחים הכבושים של המדינה ובזה מתרכז עיקר 

 העיסוק בנושא ההכלה באקדמיה.

מכיוון שקיימת חובת נוכחות בקמפוס, כלומר בשיעורים אז לא באמת ניתנת  בוסניה: .3
נטים הנדרשים לכלכל את עצמם או לטפל בילדים. בנוסף אחת הזדמנות שווה לסטוד

הבעיות הגדולות ביותר בבוסניה היא סטודנטים עם צרכים מיוחדים ומגבלות פיזיות. כרגע 
בוסניה נמצאת בשלב של מיפוי הנושא. הנציגה אומר" יש לנו אסטרטגיה לתמיכה 

שא ועל כן אנו לא באמת בסטודנטים על מגבלות פיזיות אבל אין לנו בכלל תקצוב בנו
  מצליחים להוציא את התוכניות הללו אל הפועל".

 

 הציג את תוצאות המחקר על הכלה חברתית באירופה. SPHEREנציג  -הווארד דיוויס 

  /ראשית כל המחקר בחר הגדרה רחבה מאוד של מה הן אוכלוסיות מיוחדות/חסרות יתרון
 זה לעברית( בתת ייצוג )לא בטוחה איך הכי נכון לתרגם את

 א. פריפריה

 ב. קשיים גאוגרפיים

 ג. בעיות בריאותיות

 ד. מגבלות פיזיות ונפשיות

 ה. מגוון תרבותי

 ו. קשיים כלכליות ומעמד סוציואקונומי

 ז. ועוד..

 ?המחקר שואל האם כל קשת האוכלוסיות המיוחדות מייצגות באקדמיה 
 ?וגם, איך בוחרים את הסטודנטים לתוכניות מיוחדות 
 דרום הים התיכון, הבלקן ומזרח אירופה )פלוס מינוס(  חרו שלושה אזורים לבדיקה,נב 
  המחקר ניסה גם לבדוק האם ישנה חקיקה מדינית בנוגע לאוכלוסיות מיוחדות והאם יש

 חקיקה ספציפית הנוגעות לאוכלוסיות מיוחדות באקדמיה.
  ,חוקית, תקנונית היא עולה מהמחקר כי הקבוצה עם הכי הרבה התייחסות מדינית

 האוכלוסייה הסובלת ממגבלות פיזיות.
  במקביל ישנן קבוצות ואוכלוסיות שכמעט בכלל לא מקבלות התייחסות כזו, גם משתנה בין

הקבוצות האתניות השונות בין מדינה למדינה וגם באופן די גורף קבוצות עם אוריינטציה 
 מינית או מגדרית שונה.

 יהן התייחסות חוקית כמעט תמיד גם לא קיימים נתונים כל הקבוצות שאין בנוגע אל
 סטטיסטים בנוגע אליהן ולמוביליות שלהן בחברה.

  נראה על פי המחקר כי כספי תמיכה חיצוניים המגיעים למוסדות האקדמיים על מנת לחזק
אוכלוסיות שונות הרבה פעמים לא מגיעים בכלל לאוכלוסיות אלו. המוסדות האקדמיים 

כספים אלו לא מספיקים לתחזוק תכניות כאלו אם יותר חד פעמיים ולא טוענים כי ה
 מתאימים לתוכניות ארוכות טווח.



  מכשולים ברורים שעלו במחסומים בדרך למוביליות היו: חוסר מידע על התכניות שכבר
 קיימות בשטח, בעיה רצינית בשפות זרות ולפעמים אפילו בעיה עם השפה המקומית וכו..

 העלאת המודעות להזדמנויות הקיימות כיום כבר לקבוצות אלו. 1ים: המלצות הסוקר .
העלאת המודעות לחוקים וזכויות תקנונים ומדיניים הקיימים בנושא. להכניס למודעות של 
המדינה והמוסדות האקדמיים על הקיום של כל קבוצות המטרה המיוחדות, לקחת יוזמה 

 המיוחדות.ולייצר תכניות חדשות היעזרו להכלת הקבוצות 
  המלצות לאיחוד האירופי: לשרטט קווים ברורים יותר למה עושים עם כספי התמיכה

החיצוניים לטיפול בבעיות המוביליות. לטרגט קבוצות מיוחדות. לעזור לסטודנטים עצמם 
 לממן את התואר ואת החיים שלהם באותה התקופה.

 

 פאנלים מקבילים

 .Outreach policies and support for underrepresented groups:  #1פאנלים מקבילים  

 הדוברת: הנציגה של המשרד הפלמי בבלגיה. 

 אז למה בכלל חשוב לעסוק בנושא? גיוון, דמוקרטיות, מוסריות, טיפוח החברה המקומית ועוד.

איך זה עובד בפלאנדרס? גם למשרד החינוך וגם למוסדות האקדמיים יש תכנית לייצירת הכלה 
 האקדמיה.והנגשה של 

התהליך הוא תהליך דואלי שמצד אחד שלו: שינויים אוניברסליים, שינויים כללים שעושה המוסד 
 בעצמו ומהצד השני התאמות מיוחדות שנעשות רק לאוכלוסיות מסוימות.

שנים( לאפיין את הקבוצות השונות הסובלות מתת ייצוג  9הם הקדישו המון המון זמן )כמעט 
הגדרות ברורות מאוד וממשיך תהליך איסוף המידע כדי גם שניתן יהיה  באקדמיה. היום יש להם

 בעתיד להוסיף סטטיסטיקות ושינוים שעוברות כל אחת מהקבוצות האלו.

בכניסה לתואר נשאלים הסטודנטים סט של שאלות על מנת שיהיה ניתן לאפיין אותם בקבוצה כזו 
של, משכורות ההורים )זה משהו שהמדינה או אחרת. כל מידע שכבר זמין למניה לא נשאל, כמו למ

 כבר יודעות(.

 חשוב מאוד מאוד שיהיה לזה מימון כי אלו לא תכניות שיכולות לעבוד על ריק.

 הם הגדירו מטרות ברורות כמו נגיד כמה סטודנטים מכל קבוצה רוצים לשלב בכל תכנית וכו.

המיוחדות המוענקות לקבוצות  בהמשך, וזה אולי מה שמהפכני, הם מנסים שהציר הנוגע לזכויות
המיוחדות באוכלוסייה, יזלוג לכל הסטודנטים, כלומר, אם קבוצות מסוימות מקבלות הארכת זמן 
במבחנים אז המטרה הבאה היא שכל הסטודנטים יקבלו את אותה הארכת זמן. למה? מכיוון שהם 

א דורש מקבוצות רואים שזה עושה טוב לכל החברה, הופך את האקדמיה למקום נגיש יותר ול
מסוימות לזהות את עצמן כבעיתיות וגם מכליל סטודנטים שלא משתייכים פורמלית לקבוצה מסויימת 

 אבל מתקשים בכל מני תחומים.

בהמשך על בשיחה הפתוחה כי ברוב המדינות רק קבוצות מיוחדות שמוגדרות טוב או שיש למדינה 
מיוחדות ותקצוב אז מה עושים עם הקבוצות שיותר נתונים סטטיסטים עליהן באמת מקבלות תכניות 

 קשה לזהות אותן ואין להם הגדרות ברורות? כנראה שקודם כל אוספים עליהן מידע סטטיסטי.

 

 RPL- Recognition of prior learning: #2פאנלים מקבילים  

ולקשיים שהוא מעורר. הדובר הציג את הקונספט, ואת האופן בו  RPLמושב זה התייחס לנושא ה 
הוא בא לידי ביטוי באירלנד. הכרה בלימודים קודמים, בין אם לצרכי קבלה ללימודים, בין אם לצרכי 
ויתור על חובות לתואר ובין אם לטובת קבלת תואר שלם על בסיס ניסיון תעסוקתי קודם, הינם 

 ראל. תהליך ההכרה בנוי מארבעה שלבים:פרקטיקה אשר אינה נהוגה ביש

 רמי של המועמד רלוונטית לתואר-לא-הבנה מה בעברו התעסוקתי/לימודי –זיהוי       .1

חיפוש אחר תעודות ואישורים המעידים כי המועמד אכן בעל הסמכה ו/או  –תיעוד       .2
 יכולות.



 ועמד על פיהםיצירת קריטריונים ברמה הלאומית והערכת המ –הערכה       .3

הנפקת תעודה ממערכת ההשכלה הגבוהה המכירה לימודיו  –הפקת התיעוד       .4
 והכשרתו של המועמד.

הכרה בלימודים קודמים הינו מהלך המדגיש פעם נוספת את חשיבות השימוש 
 .LLLבעיקר בקרב הלומדים במסגרות   במתודולוגיות תפוקות הלמידה, אך יש לציין כי הדבר

סוער, העלה הרבה חוסר אמון במהלך ותהיות בנוגע למקומה של האוניברסיטה הדיון, ה
כנמפיקת תעודות מקצועיות ולא כמוסד המקדם מחקר, יצירת ידע חדש, מיסוד וטיפוח 
הקהילה המדעית וכו'. הקולות השמרנים יותר בדין דחו את התפיסה, או לכל הפחות ביקשו 

היום( בשוליים, תוך שמירה קפדנית על איכות  להגביל אותה מאוד, כתופעה המתרחשת )גם
    אקדמית.

זהו נושא טעון מאוד ובעייתי מאוד בקונטקסט הישראלי. אני סבור שיש  –הערת פנימית 
להדרש לעניין שכן הוא הופך להיות טרנד באירופה. המהלכים שעושה ישראל כיום לקידום 

חצים פוליטיים לא ישפיעו על הישראלי, הם שלב ראשון בדרך. יש להקפיד כי ל NQFה 
האיכות האקדמית, וכי הכשרה מקצועית, טובה ואיכותית ככל שתהיה, אינה יכולה, וגם 

המוסדות ינפיקו תעודות  -אינה צריכה להחליף לימודים אקדמיים. הסכנה בתהליך ברורה 
גמר על בסיס פעילות לא אקדמית, וכי ההגדרה של "מהי פעולה המזכה בהכרה" מאוד 

  ורפלת.מע

 KA2בשלב זה התחלקו הנוכחים לקבוצות על פי איזורים גיאוגרפיים והגיבו לאימפקט של פרויקטי 
  על מוסדותיהם ומדינתם.
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 באירלנד: (Lewis Purserלואיס פרסר ) -הרצאת פתיחה

  .לכן הכל משתנה בתקופה האחרונה האוכלוסייה, הדרישות, שוק העבודה בכלל וכדומה
 האקדמיה צריכה להקפיד לעדכן את עצמה ולהתאים את עצמה לחיים המשתנים.

 מיליון משנות החמישים עד לימינו. )משלוש מיליון  2-האוכלוסיה באירלנד לדוגמא גדלה ב
 גידול משמעותי באחוזים(. -מיליון 5ל

 חים לואיס הציג נתונים שונים על שוק העבודה האירלנדי והראה בשורה התחתונה שאזר
עם תואר אקדמי סיכוי משמעותי ביותר להיות מועסקים, להרוויח טוב, ועל פי הנתונים, סיכוי 
פחות היה לאנשים עם תואר אקדמיים לאבד את עבודתם בעת המשבר הכלכלי החמור 

  שהיה באירלנד.
  שוק העבודה באירלנד מעלה בפני המדינה כי: חסרים אנשים עם כישורים מסוימים

ק העבודה. בכלל מבקש שוק העבודה מהאקדמיה בקשה שהיא חדשה ספציפיים בשו
היפכו את העובדים שלנו לבעלי כישורים מתאימים יותר, טובים יותר, כלומר  -לאקדמיה

אלא גם את העובדים בשוק העבודה היום על מנת  18להכניס לאקדמיה לא רק את בני ה 
 הם למצב השוק הנוכחי.לחזק את הכישורים שלהם וגם על מנת להתאים את כישורי

  עולה גם ישנם מקצועות שהם בסיכון ממשי להמשך הקיום שלהם בגלל השינויים
 הטכנולוגיים.

  ישנה וועדה לאומית שהוקמה על מנת לבדוק את הכישורים שנדרשים וידרשו בשוק העבודה
באירלנד. הוועדה הזו יזמה מחקר בנושא והקימה צוות מומחים שיעריך את הכישורים 

 ידיים. )לואיס מציין שכל אלו עושים בינתיים עבודה טובה מאוד(.העת
  במקביל נעשית גם עבודה אזורית כאשר כל איזור במדינה ממפה ברמתו מה הם הכישורים

הנדרשים ביותר באזור שלו כעת ובעתיד. )לואיס מציין כי בכלל בכל תחומי החיים ישנה 
 הינה מדינה קטנה יחסית בגודלה(עבודה אזורית חזקה ומשמעותית למרות שאירלנד 



 

 פאנלים מקבילים

 students tracking and employability: #1מושב מקביל 

 הקבוצה דנה על תחום המעקב אחר סטודנטים לאחר סיום התואר. 

  בחלק מהמדינות זה נעשה ממש טוב על ידי המוסדות או המדינות ובחלק מהמדינות זה
 בכלל בכלל לא נעשה.

  מספיק מידע וסטטיסטיקות נהדות לשיפור האקדמיה, יצירת תכניות מיוחדות עלה כי זה
 ועוד הרבה מעבר.

  חודשים וגם אחרי כמה שנים. 9באירלנד עושים סקר לסטודנטים אחרי 
  באירלנד עושות בקרים כאלו גם המדינה גם המוסדות ועוד והיופי שההצלבה בין הסקרים

  האלו היא שנותנת הכי הרבה מידע.

 Life long learning #2מקביל  מושב

( 24קיימת עלייה משמעותית במספר הסטודנטים המבוגרים )המתחילים את לימודיהם מעל גיל 
 ,Hanne Smidtהלומדים באירופה, נתון שצפוי להמשיך לעלות עם השנים. לטענתה של הדוברת, 

בים "לומדים מבוגרים" מהלומדים נחש 30%ישנן מדינו כגון שוויץ או מדינות סקנדינביה, בהן כ 
)הנתון מבוסס על דיווח עצמי של הלומדים, וכי אין מדובר רק על לימודים אקדמיים(. הנתון האירופי 

בממוצע  15%מכלל הלומדים, ואילו מטרתו של האיחוד להגיע לכדי  10%הכללי עומד נכון להיום על 
 אירופי. על מנת להגיע למספר היעד, ננקטות הפעולות הבאות:

 קורסי הכנה לאוניברסיטה למהגרים   .1

 קורסי השלמה למהגרים משכילים לצורך מעבר בחינות הסמכה לאומיות.   .2

 משכילים לצורך היכרות עם מערכות מקצועיות לאומיות.  קורסי השלמה למהגרים   .3

 יים עד שבוע(.קורסים: קורסים בני יומ-תכניות לימוד קצרות עד קצרות מאוד )מיקרו קורסים וננו   .4

דווקא אקדמית( למיניהם -נטען כי מוסדות ההשכלה הגבוהה באירופה מאויימים מספקי השכלה )לאו
מקורסים ברשת, עבור בבתי ספר מקוונים וכדומה, בהם אנשים ממשיכים ללמוד לאחר סיום  –

 לימודיהם האקדמיים.

ניסיון תעסוקתי רב תורם למחקר,  כמו כן, טוענת הדוברת, כי הימצאותם של סטודנטים מבוגרים בעלי
  שכן הסטודנטים מביאים עימם ידע, ניסיון ושיטות שהאקדמיה לא מכירה בהכרח.

  

 


