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ן־לאומית  פעילות בי

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת פעילות בין־לאומית ענפה, ובמסגרתה הסגל האקדמי מקיים קשרים עם חברי סגל אקדמי 
היחידה  וארגונים ממדינות שונות.  גם מארחת באופן שוטף מגוון משלחות מאוניברסיטאות  ברחבי העולם. האוניברסיטה 
ליוזמות אקדמיות בין־לאומיות עוסקת בטיוב ובהרחבה של פעילויות שונות שעניינן חיבור האו"פ לעשייה האקדמית ברחבי 

העולם ברמת ההוראה, הסטודנטים והסגל האקדמי כאחד.

בתשע"ה  בין־לאומיות  אקדמיות  ליוזמות  היחידה  פעילות 
הייתה רבה ומגוונת: 

רשת  לפתח  שמטרתו   HOME בפרויקט  השתתפות   0

בתחום  בין־אוניברסיטאיים  פעולה  שיתופי  של  אירופית 
 .MOOC של חינוך פתוח וקורסי

האוניברסיטאות  של   Empower בפרויקט  השתתפות   0

הפתוחות )EADTU( שפיתח האיחוד האירופי. 
השתתפות בכנס שנתי לאומי של האוניברסיטה הלאומית   0

 VMCOLAB בכנס   השתתפות  בפרגוואי;  אסונסיון  של 
מוסדות  וִּבנאום  לחדשנות  לתרום  שנועד   Project
ניצול מלוא הפוטנציאל של  להשכלה גבוהה באמצעות 

ניידות וירטואלית. 
של  פרויקט  במסגרת  פגישות  בסדרת  השתתפות   0

עיריית תל־אביב )Tel Aviv Global( שעסק בקידום קשרים 
אקדמיים בין ישראל לליטא. 

בתארים  שעסק   Erasmus+ של  בכנס  השתתפות   0

 ICDE – International Council for Open משותפים ובכנס
אונסק"ו,  עם  פעולה  בשיתוף   ,and Distance Education
הוראה  של  העכשוויות  ובמגבלות  באפשרויות  שדן 

מרחוק. 

המכון  עם  אקדמי  פעולה  לשיתוף  הסכם  נחתם  בנוסף, 
 The Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian ההודי 
 Jiangsu Open והאו"פ אירחה משלחת של , Studies, Kolkata
University מסין, שביקשה ללמוד ולבחון אפשרויות לשיתוף 

פעולה בנושא למידה מרחוק.

 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
כמה  להלן  האירופי.  האיחוד  בתמיכת   )EADTU( מרחוק 

מהקורסים הפעילים:

בקורס  ב(:  )מחזור  )בעברית(  בימינו  התיכון  המזרח   0

השתתפו 2,040 תלמידים. חומרי הלימוד בקורס עודכנו 
ונוספו  התיכון(,  במזרח  הדינמית  מהמציאות  )כמתחייב 
חומרי העשרה בווידאו )סדרות טלוויזיה מהעולם הערבי 
על  מעמיקים  דיונים  נערכו  אותנטיים(.  חדשות  ויומני 

שימוש בסרטים במחקר ההיסטורי.

פסיכולוגיה בחינוך )בערבית( )מחזור ב(: בקורס השתתפו   0

318 תלמידים מהארץ וממדינות ערביות שונות. הקורס 
הורחב, ונוספו לו הרצאות ודיונים במטרה להציג בקצרה 
את כל נושאי הקורס שנלמד באו"פ בשפה העברית — 
כסיוע לסטודנטים דוברי ערבית. הרצאות המּוק בערבית 
בפילוח  גם  ניכר  והדבר  בהן,  הצפייה  באחוזי  בולטות 
הגיאוגרפי של מספר הצפיות. חמש המדינות ששיעורי 
מרוקו,  ישראל,  הן  ביותר  הגבוהים  הם  בהן  הצפייה 

ארצות הברית, אלג'יריה וערב הסעודית.

הועבר  הקורס  ובעברית(:  )באנגלית  עם  ג'נוסייד-רצח   0

איש,  ו־1,810   754 בו  השתתפו  לראשונה.  השנה 
בהתאמה, והוא זכה למשובים חיוביים ונרגשים מאוד.

שיתוף פעולה עם הוצאות לאור בחו"ל
הוצאת  עם  הכימיה  עולם  לקורס  ספר  לתרגום  הסכם   0

.McGraw-Hill הספרים

שיתופי  בעקבות  השנה  לאור  ויצאו  שתורגמו  כותרים   0

אחרות: ביולוגיה, האחידות  הוצאות ספרים  עם  פעולה 
והמגוון של החיים עם Cengage Learning; תכנון הייצור 
האימפריה   ;P. Wohl Publishing, Inc. עם  והתפעול 
 Cambridge University עם   1922-1700 העות'מאנית 
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