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ן־לאומית  פעילות בי

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת פעילות בין־לאומית מקיפה, ובמסגרתה הסגל האקדמי מקיים קשרים עם חברי סגל אקדמי 
ברחבי העולם, והאוניברסיטה מארחת דרך קבע מגוון משלחות של אוניברסיטאות וארגונים אחרים מרחבי העולם.

 Massive Open( MOOCsפרויקט ה־
)Online Courses

לקהל  הפתוחים  מקוונים  קורסים  הם   )MOOCs( המוקים 
מיזם  במסגרת  הושק  הפרויקט  ובעולם.  בארץ  הרחב 
ללמידה  האירופיות  האוניברסיטאות  ארגון  של   OpenupEd
מרחוק )EADTU( ובתמיכת האיחוד האירופי. השנה השיקה 

האו"פ שלושה מוקים בין־לאומיים חדשים:

דוברי  השתתפו  בקורס  )בערבית(:  בחינוך  פסיכולוגיה   0

ערבית מישראל, מארצות ערב וממדינות אחרות בעולם. 
פסיכולוגיים  תהליכים  של  והבנה  ידע  מקנה  הקורס 
הנוגעים לחינוך וללמידה. אין לו דרישות קדם, והוא רלוונטי 
להבין את הפסיכולוגיה  ולאחרים שרוצים  חינוך  לאנשי 
עוסק  הקורס  למידה.  של  בהקשר  יותר  טוב  האנושית 
בגורמים סוציולוגיים, מוטיבציוניים וחברתיים המשפיעים 

על למידה ובתפקידו של המורה בלמידה.

השתתפו  בקורס  )בעברית(:  בימינו  התיכון  המזרח   0

דוברי עברית מהארץ ומהעולם. הקורס עוסק בהיסטוריה 
של המזרח התיכון הערבי מסוף מלחמת העולם השנייה 
והוא  קדם,  תנאי  אין  לקורס  ה־21.  המאה  ראשית  עד 
מיועד לכל מי שמתעניין בהיסטוריה ובהווה של המזרח 
בו,  שחלו  החשובים  השינוי  ובתהליכי  המודרני  התיכון 

בעיקר במשך המחצית השנייה השל המאה ה־20.

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד   0

ראשית העת החדשה )ברוסית(: מחצית מהמשתתפים 
בקורס זה היו ישראלים דוברי רוסית, ושאר המשתתפים 
עוסק  הקורס  העולם.  ברחבי  ממדינות  רוסית  דוברי   —
הרוב  בין  והתרבותיים  החברתיים  בחיים  במפגש 
הנצרות  של  מלידתה  באירופה  היהודי  למיעוט  הנוצרי 
את  סוקר  הקורס  המודרני.  העידן  של  לתחילתו  עד 
ואת  הקבוצות  בשתי  הזה  המפגש  של  ההשפעה 
משמעותו להתפתחותה של התרבות המערבית ולמהלך 
ההיסטוריה היהודית. לקורס אין תנאי קדם, והוא מתאים 

לכל מי שמתעניין בהיסטוריה האירופית ובדתות.

מיזם פא"ר )פתיחת אוצרות רוח( 
ברוסית

במסגרת פרויקט פא"ר של האוניברסיטה הפתוחה שמטרתו 
פתיחת קורסים לקהל הרחב בחינם, הופעל פרויקט שממומן 
על ידי קרן אביחי וקרן ג'נסיס. כחלק מהפרויקט תורגמו ונפתחו 
"דמוקרטיה  הרוסית:  בשפה  קורסים  ארבעה  הרחב  לקהל 
וביטחון לאומי בישראל"; "אתיופיה: יהדות, נצרות, אסלאם"; 
יהודים  "בין  היהודית";  בתולדות המחשבה  "חסידות אשכנז 
העת  ראשית  עד  אירופה  במערב  ונוצרים  יהודים  לנוצרים: 
החדשה". האתר זוכה לכאלף כניסות בחודש. רוב הכניסות 
הן מרוסיה, אחריה בדירוג נמצאת ישראל, ובמקומות הבאים 

— אוקראינה, בלרוס וקזחסטאן.

שיתוף פעולה עם הוצאות לאור בחו"ל
הסכמים לתרגום ספרים עבור האו"פ: מושגי יסוד ביחסים 
 W.H. ביוכימיה א עם ;Cengage Learning בין־לאומיים עם

.Freeman

הסכמים לתרגום של ספרי האו"פ לשיווק בחו"ל: דורות של 
 Lynne Rienner עם  במזה"ת  ופוליטיקה  חינוך  נוער  מרי: 
 Taylor & Francis עם  להנדסת תעשייה  Publishers; מבוא 
 World Scientific פיסיקה של מצב מוצק עם ;Group, LLC
Publishing Co. Pte. Ltd; ג'נוסייד )סדרה של שבעה ספרים( 

.Contento de Semirk, Ltd. עם

כותרים שתורגמו ויצאו לאור השנה בעקבות שיתופי פעולה 
והעולם  לאומית  חשיבה  אחרות:  ספרים  הוצאות  עם 
 ;The United Nations University הקולוניאלי: שיח משני? עם
מבוא לסוציולוגיה )כרך א( עם Polity Press; סטטיסטיקה 
מבוא   ;Sage Publications עם  מגוונת  לחברה  חברתית 

.Sage Publications לתקשורת המונים עם
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סטודנטים שלמדו בחו"ל 2014
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סטודנטים של האו"פ בחו"ל 
האו"פ מפעילה מערך הוראה ובחינות המשרת את תלמידיה דוברי העברית ברחבי העולם. מספרם של סטודנטים אלה נמצא 
במגמת עלייה בשנים האחרונות, ומגמת ההצטרפות של סטודנטים חדשים יציבה. בשנת הלימודים תשע"ד למדו מחו"ל 855 

סטודנטים. 
 

מספר הסטודנטים הלומדים מחו"ל בשנים תשס"ד-תשע"ד*

סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני.  *


