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או אולי תרומתה של התכנית לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה



למידה ממוסדות אירופאים  –בניית יכולות מוסדיות להערכת איכות 

Mobility-ניידות 
הכשרת סגל אקדמי  

ומנהלי

–פרויקטים 
Capacity Building 

כנסים  , סדנאות
וחומרים

של הפרויקטים ושל  
הצוות המקצועי



+Erasmusמנהלי דרך & אקדמי ניידות סגל 

"פיתוח ההון האנושי דרך הכשרה בינלאומית"

אקדמי ומנהלי לצורך הוראה או הכשרהעבור סגל + ארסמוסניידות 

)ימים10לרוב שבוע עד (לחודשיים ימים 5בין 

בתיאום עם השותף האירופי, כל התחומים: הכשרה



עיקרי הפעולה

הסכמים  מבוסס על 
בין  בילטראליים 

מוסדות

הטפסים ממולאים ומוגשים  
&האירופי המוסד י "ע

הסוכנויות  מנוהל על ידי 
אירופהבמדינות הלאומיות 

36או 24
ליישום  חודשים 
הניידות 

המענק כולל  
מלגה  , נסיעות

ותשלום למוסד



Capacity Building–בניית יכולות 
פיתוח וחידוש של __________________________

תכניות לימוד

העצמת הקשרים בין 
האקדמיה לתעשייה  

ולחברה
ההשכלה  הנגשת

לאוכלוסיות  השונות  
בארץ

חדשנות בניהול 
ובהוראה

בינלאומיות



IN2ITפרויקט : דוגמה

תפקידים  \פיתוח הצוותים
המקדמים בינלאומיות  

במוסד

פיתוח קורסים 
וטכנולוגיות הוראה 

Virtual Teachingל 

פיתוח כלי מדידה  
לאיכות ורמת 
הבינלאומיות

https://in2it.vbulletin.net/in2it-community-of-practice
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- To establish a framework for assessing internationalization capability maturity level of institutional units for realization of international activities;- To create effective international teams for implementation of internationalization;- To develop and deliver international academic programs, including curriculum and supporting teaching materials, to be used with modern technologies

https://in2it.vbulletin.net/in2it-community-of-practice


פרויקט לאומי

לאומי-רב פרויקט 

עיקרי הפעולה

המענק מבוסס על הגשת 
תכנית עבודה מפורטת ו

מיליון יורו1עד : התקציב

על הפרויקט להתאים 
לעדיפויות הלאומיות

What?

Who ?

Why?

הרכב הקונסורציום הוא 
מפתח להצלחת הפרויקט
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צריך להזכיר שניתן שיהיו יותר מוסדות מהמדינות השותפות אך לא יותר ממדינות התכנית



Think of ideas 
Find your partners
E+ office can assist

Call for 
proposals 

Erasmus+ Israel
www.erasmusplus.org.il

October

Application

היום
Information 

Sessions
Erasmus+ Israel

February

http://www.erasmusplus.org.il/


כנסים וחומרים, סדנאות

Erasmus+ Newsletter

https://www.erasmusplus.org.il/sign-up-to-our-newsletter
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


בישראל+ ארסמוס
שיתוף פעולה אקדמי בינלאומי: יוצאים מהגבולות

!מוזמנים לפנות אלינו בכל עת

erasmusplus@che.org.il

www.erasmusplus.org.il

mailto:erasmusplus@che.org.il
http://www.erasmusplus.org.il/
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