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בעריכת ד"ר לירון שוקטי ,מנהלת פרויקט טמפוס איריס וראש היחידה לקשרי חוץ אקדמיים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
מטרת העלון לספק לחברי הסגל האקדמי
והמנהלי ולסטודנטים במכללת קיי ,מידע
הבנאום
פעילויות
אודות
השונות
()Internationalization
המתקיימות במכללה בתחומי הוראה ומחקר.

" ֶהיֵה אתה השינוי
שהינך רוצה לראות
בעולם"

לקישור לכלל גיליונות העלון לחצו כאן.

מהאטמה גנדי

לפניות ולהצעות יש לפנות לד"ר לירון שוקטי
בדוא"ל:
lirons@kaye.ac.il

הכינוס הלאומי לבִּ נְ אּום
במהלך חודש מרס התקיים הכינוס
הלאומי של פרויקט טמפוס איריס לבנאום
בהשכלה הגבוהה .הכינוס ,פרי תכנונה של
מכללת בית ברל השותפה בפרויקט,
התקיים בבית הירוק באוניברסיטת תל-
אביב בנוכחותם של אישים רבים ,וביניהם
נציגי האיחוד האירופאי ,נציגי המועצה
להשכלה גבוהה ,נשיאי מכללות ,חברי
כנסת ,חברי סגל ובעלי תפקידים במוסדות
אקדמיים להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
הכינוס כלל שולחנות עגולים שעסקו
בנושאים מגוונים הנוגעים לבנאום.

קריאה נעימה!

קישור למצגת באנגלית אודות
המכללה

השולחן העגול הראשון עסק בניהול הבנאום,
בבחירת שותפים ובהגדרת מניעים והצבת
יעדים .השני  -עסק באסטרטגיות בנאום
ובניית תכנית עבודה ליישום .השלישי  -עסק
בייסוד ובניהול מחקר בין-לאומי .הרביעי -
עסק בתכניות וביוזמות לחילופי סטודנטים
מנקודת מבטם של הסטודנטים ושל כל מוסד.
החמישי והאחרון עסק במצב הבנאום
בישראל ,וסקר היבטים מעשיים שונים
ליישומו ואת המגוון הקיים בין המוסדות
השונים.

ביקור מנטורינג במכללה
בחודש אפריל ביקרו במכללה נציגי פרויקט
טמפוס איריס במסגרת ביקורי מנטורינג
המתקיימים בכל מוסד השותף בפרויקט
ומטרתם הצגת פעילות הבנאום במכללה
ומתן משוב לגבי התקדמותה .הנציגים ,ד"ר
פיונה האנטר מהאוניברסיטה הקתולית
במילאנו ,איטליה ,ד"ר רומן פודרזה וד"ר
מאוניברסיטת ורשה
לוקאס ויודגה
לטכנולוגיה וד"ר ורד הולצמן ,מנהלת
הפרויקט ,קיימו מפגשים עם צוות הבנאום,
עם רשות המחקר ,עם המשרד לקשרי חוץ,
ועם נשיאת המכללה .הביקור הוכתר
כמוצלח ובמהלכו קיבלנו משוב חיובי אודות
פעילותינו.

הוחלט להתמקד בשלוש הפעילויות
הבאות )1 :ניהול תכניות למידה והוראה
משותפת  )2פיתוח שיתופי פעולה מחקריים
משותפים  )3הפצה :הגברת מודעות
ושותפות הסגל והסטודנטים לבנאום.

ביקור מנטורינג במכללה
צילום :יורם פרץ

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע בע"מ
רח' עזריאל ניצני  6ת"ד  4301באר-שבע  8414201טל' 08-6402777 :פקס08-6413020 :

ביקור צוותי המכללה במוסדות להשכלה גבוהה באירופה
לאחר בחירתם של שלושה צוותים מן המכללה בקול הקורא ליצירת קשרי הוראה ומחקר בין-לאומיים,
במהלך החודשים מאי ויוני יצאו שני צוותים לביקור במוסדות להשכלה גבוהה באירופה .להלן דיווחם.

צוות התמחות באנגלית

צוות שח"ף

צוות ההתמחות באנגלית שחבריה הן ד"ר אינה
סמירנוב ,ראש התמחות באנגלית ,וגב' רגינה בן
שטרית ,מרצה במחלקה לאנגלית וביחידה
לאנגלית לצרכים אקדמיים במכללה ,ביקר בפולין
בתחילת חודש יוני כדי לפתח שיתופי פעולה
אקדמיים עם שני מוסדות להשכלה גבוהה.

חברות צוות שח"ף ,ד"ר יהודית ברק וד"ר סמדר
תובל ,ביקרו בסוף חודש מאי באוניברסיטת ליידן
במכון הבינתחומי להכשרה להוראה ולהתפתחות
מקצועית של מורים בבתי ספר ובחינוך הגבוה
 .ICLONתכניות ההכשרה במכון בו ביקר הצוות
הן ברמת תואר שני ומיועדות לבוגרי אוניברסיטה.
מארחת הצוות היתה פרופ' מנדי ברי שמובילה את
גישת המחקר העצמי כערוץ מרכזי ללמידה
ולהתפתחות של מורי מורים והיא עורכת שותפה
בכתב העת Studying Teacher Education
המרכז את המחקרים בתחום .במהלך שלושת ימי
הביקור למד הצוות על התכניות השונות להכשרת
מורים ועל מערכת החינוך בהולנד ,ונפגש עם פרופ'
יאן ון דריל ראש מכון  ,ICLONוד"ר אן-מארי
טומסון ראש היחידה להכשרת מורים במכון .נוסף
לזאת ביקר הצוות בבית ספר תיכון דו-לשוני
(אנגלית והולנדית) בעיר רוטרדם ,המקיים קשרי
עמיתות עם התכנית להכשרת מורים בליידן.
במסגרת הביקור צפו ד"ר ברק וד"ר תובל
בשיעורים ונפגשו עם מורים ועם מנהל בית הספר,
ולמדו כי בהולנד בגיל  12נקבע למעשה מסלול
הלימודים של כל ילד – לחינוך מקצועי או
לאוניברסיטה.
השיחות שהתקיימו במהלך הביקור היו מעניינות
ופוריות ובמהלכן הסתמן כיוון אפשרי לשיתוף
פעולה בהקשר של הכשרה להוראה תוך דגש על
התמודדות עם שונות ורב-תרבותיות .נבחנו
אפשרויות לשיתופי פעולה מקוונים ,וכן הגשת
הצעה לפרויקט משותף במסגרת תכניות
.Erasmus +

במהלך שהותו ,קיים הצוות מספר מפגשים עם
אנשי סגל ובעלי תפקידים באוניברסיטת אופול
ובמכון הפדגוגי לחינוך מיוחד בוורשה .כמו כן,
התקיימו מפגשים פורים עם מדריכים פדגוגים
במרכז להשתלמויות מורים ,כמו גם ביקור בשני
בתי ספר מקומיים .הביקור היה פורה והצד
הפולני הביע רצון ונכונות לקיים שיתוף פעולה
אקדמי .תוצרי הביקור כוללים מספר תכניות
מוסכמות לשיתוף פעולה אקדמי בין מכללת קיי
לבין המוסדות האקדמיים בפולין.

בִּ נְאּום בקורסי היחידה
לאנגלית לצרכים אקדמיים
השנה ,היחידה לאנגלית לצרכים אקדמיים
הכניסה שינויים במבנה שלושה מקורסי האנגלית
לפטור ,ברמות 'טרום בסיסי א'' ,טרום בסיסי ב'
ורמת 'בסיסי'.
תוכני הקורסים עברו שינוי כמו גם הרכב השעות,
שהתרחב וכעת כולל חובת פרויקט להגשה ולהצגה
בשניים מהקורסים במתווה החדש.
כדי להגביר את ידע הסטודנטים בשפה האנגלית,
הלומדים נדרשים לבצע פרויקט בזווגות .לפרויקט
מספר שלבים :בחירת מאמר(ים) עדכני(ים)
באנגלית מתוך מאגרי מידע מדעיים תקפים ,ניתוח
המאמרים ,השוואה ביניהם והצגת הפרויקט
בכיתה  -הכול בשפה האנגלית.

ביקור צוות התמחות אנגלית
באוניברסיטת אופול בפולין

ביקור צוות התמחות אנגלית בבית
ספר מקומי בפולין

ביקור צוות שח"ף באוניברסיטת
ליידן בהולנד

הודעות





המדור לקשרי חוץ אקדמיים ,בשיתוף עם צוות הבנאום במכללה,
מציע ליצור מאגר קשרים בין-לאומיים ,שישמש בסיס לקידום
ולחיזוק הקשרים עם עמיתים במדינות אחרות .נודה לכם על
מילוי הטופס הבא – שמטרתו איסוף מידע על קשרים בין-
לאומיים של חברי הסגל האקדמי במכללה  -קישור.
בימים אלו התפרסם קול קורא חדש ליצירת שיתופי פעולה בין-
לאומיים אקדמיים – קישור.
מפגש מסכם של צוות הבנאום לשנה זו יתקיים ב-יום א,
 ,5.7.15בין השעות  16:00 -14:00בחדר הישיבות.

סטודנטיות מציגות פרויקט בקורס אנגלית לפטור

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע בע"מ
רח' עזריאל ניצני  6ת"ד  4301באר-שבע  8414201טל' 08-6402777 :פקס08-6413020 :

סמינר משותף עם אוניברסיטת יורק סנט ג'ון ,בריטניה
בתחילת חודש מאי ביקרה במכללה משלחת בת שישה נציגים מאוניברסיטת יורק סנט ג'ון
שבבריטניה .ביקור המשלחת נעשה במסגרת סמינר משותף בנושא 'רב-תרבותיות בחינוך'
שהתקיים במכללה .במשך שלושה ימי הסמינר הציגו המשתתפים ,נציגי אוניברסיטת יורק וחברי
סגל מכללת קיי ,נושאים שונים ומגוונים ובהם מחקר רב-תרבותי ,אתגרי החינוך בימינו ,סגנון
ניהול ייחודי במגזר הערבי ,מרכז לרב-תרבותיות במכללה ,דת ,רב-תרבותיות ודמוקרטיה ,זכויות
מיעוטים ,שיח על זכויות ועל זהות ,בחינה השוואתית של המקרא והקוראן ,זהות לאומית בחברה
רב-תרבותית ,וכן הוצג פרויקט שהוא פרי של שיתוף הפעולה בין ההתמחות באנגלית במכללת קיי
לבין המחלקה ללימודי דת ותיאולוגיה באוניברסיטת יורק סנט ג'ון .הפרויקט הוצג על ידי מרצים
משני המוסדות .בסופו של הסמינר יצאו האורחים לסיור בנגב שאורגן על ידי צוות המכללה .חברי
המשלחת ביקרו במצדה ,בנחל דוד ובים המלח .במהלך הביקור הועלו מספר רעיונות לביסוסם
ולהרחבתם של שיתופי פעולה שנרקמו במהלך ביקורה של המשלחת בארץ; ביניהם המשך והרחבת
שיתוף הפעולה בין צוות ההתמחות באנגלית במכללה לבין חברי המחלקה ללימודי דת ותיאולוגיה
באוניברסיטת יורק סנט ג'ון ,ושיתופי פעולה במחקר.

ביקור חברי סגל הולנדיים במכללה

ביקור משלחת חברי סגל מאוניברסיטת יורק סנט ג'ון במכללה
צילום :נורית עבדו

מאת מרים שילדקראוט

שני חברי הפרויקט  Tempus-DOITלקידום רב-תרבותיות במוסדות להשכלה גבוהה ,ברנדט
טינייכל וגרברט סיפמן ,מהמכללה לחינוך בעיר ארנהם בהולנד ביקרו במכללה במהלך חודש מאי
כאורחי היחידה ללימודי רב-תרבותיות ששניים מחבריה ,מרים שילדקראוט ,ראש היחידה ,ומועין
פחראלדין מייצגים את המכללה בפרויקט .במהלך שהותם ,נחשפו האורחים להיבטים שונים של
העשייה המתרחשת במכללה בזיקה לנושא הרחב של רב-תרבותיות .במסגרת זו הם ביקרו בשיעור
"היבטים רב-תרבותיים של הבלשנות" הניתן בהתמחות באנגלית ,במהלכו הם נטלו חלק בשיחה
ערה עם הסטודנטים אודות מערכת החינוך בהולנד בכלל ,ודרכי ההתמודדות עם הסצינה הרב-
תרבותית בפרט .ביקור אחר נעשה ביחידת ההערכה ,שם שמעו האורחים מפי מד"ר יהודית זמיר
על עבודת היחידה מההיבט הרב-תרבותי .נוסף לכך ,נערכו שלושה ביקורים מחוץ למכללה .האחד
היה לרהט בהדרכת נורית כוכבי ,שם הם פגשו את האמהות הבדואיות הלוקחות חלק ב"פרויקט
ההורות" ,המתנהל בהדרכת המכללה .ביקור נוסף התקיים ב"פרויקט הגר" בבאר-שבע שם נערך
מפגש עם תלמידי בית הספר הדו-לשוני ,ערבי-יהודי ומוריו .ביקור מרגש במיוחד נערך בכפר
דרג'את ,שם מנהל בית הספר המקומי הזמין את כלל המבקרים בסוף הסיור לביתו לארוחת
צהריים .ביקורם של האורחים נחתם בפגישה משותפת עם פרופ' לאה קוזמינסקי ,נשיאת המכללה
וד"ר לירון שוקטי ,ראש המדור לקשרי חוץ אקדמיים .במהלך הפגישה דנו הנוכחים בדרכים
אפשרויות לביסוס שיתופי פעולה במחקר ובהוראה.

ביקור משלחת בין-לאומית במכללה

מאת ד"ר חיה קפלן

היחידה לכניסה להוראה ותכנית שבילים ארחו בחודש מרס קבוצה של אנשי חינוך ממדינות שונות
(דוגמת הודו ,סין ,גיאורגיה ,קולומביה ,נפאל ,אתיופיה ,ויאטנם ,גאנה ,ניגריה ,סנגל ,פרו ,תאילנד
ועוד) שהשתתפו בישראל בסמינר בין-לאומי בנושאInnovation and Entrepreneurship in the “ :
 .”Education Systemהקבוצה התארחה בארץ במרכז עפרי ,שהוא שלוחה של הסוכנות
הישראלית לסיוע ולשיתוף פעולה בין-לאומי ,בשיתוף אגף מו"פ בית ספר לניסויים וליוזמות
חינוכיות במנהל הפדגוגי במשרד החינוך .המפגש עם הקבוצה החל בהכרות עם המכללה באמצעות
קיר המסרים של המכללה ,והמשיך בביקור במרחב האקולוגי של תכנית שבילים ובסיור בתערוכה
בבניין האמנות .לאחר מכן ,התכנסה הקבוצה להיכרות עם התפיסה הפדגוגית של מכללת קיי
ולהיכרות עם תכנית שבילים ועם העבודה עם מורים חדשים ,שנעשית על ידי היחידה לכניסה
להוראה .הדיאלוג שנוצר התמקד בתפיסות החינוך הן של המכללה שלנו הן של אנשי החינוך
שמייצגים ארצות שונות .האורחים שיתפו אותנו באתגרים שונים הניצבים בפניהם בארצות
מוצאם :הצורך בעבודה מעמיקה עם הגיל הרך ,התמודדות עם ההטרוגניות של האוכלוסייה
והצורך להכשיר מורים מתאימים ואיכותיים ולשמר אותם במערכת החינוכית .הם התעניינו
באוכלוסייה עמה אנו עובדים ,ובמיוחד שאלו שאלות אודות האוכלוסייה הבדואית והדרך בה אנו
משלבים סטודנטים מתרבויות שונות תחת קורת גג פדגוגית אחת .האורחים גילו עניין רב בתהליכי
ההכשרה של מורים חדשים ,וניכר שהדברים אותם למדו בביקורם במכללה יש בהם כדי להעלות
אפשרויות לגבי יישומם בארצות מוצאם.
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ביקור חברי הסגל ההולנדיים במכללה
צילום :נורית עבדו

ביקור משלחת מטעם מרכז עפרי במכללה
צילום :יורם פרץ

ביקור סטודנטיות המכללה
בקלגנפורט ,אוסטריה

מה בגיליון הבא?


במסגרת הסכם חילופי סטודנטים ,בחודש מרס
האחרון נסעו שתי סטודנטיות המתמחות
באנגלית במכללה ,מור מרציאנו וחדיג'ה וואשה,
לביקור בן שבועיים במכללה האוניברסיטאית
להכשרת מורים ע"ש ויקטור פרנקל ()UCTE
בקלגנפורט ,אוסטריה.




לנסיעתן קדם ביקור שתי סטודנטיות מהמוסד
אליו נסעו ,רפאלה זוטר ומרטינה גרסל ,במכללת
קיי ,אותן אירחו מור וחדיג'ה בביתן ,וכעת
התארחו הן אצל הסטודנטיות המקומיות,
במודל של .home hospitality

פינת החזון האישי:
בִּ נְ אּום כאמצעי לבניית גשרים
גב' גודרון פאלסדוטיר

במהלך ביקורן ,השתתפו מור וחדיג'ה בשיעורים
השונים במחלקה לאנגלית ,ביקרו בבית ספר
מקומי ואף לימדו מספר שיעורים בו.

International Strategist

את הביקור מסכמות הסטודנטיות כחוויה חד-
פעמית מעשירה ,מעצימה ומומלצת ,אשר תרמה
להן במישור המקצועי כמו גם במישור האישי
וככזו אשר תישאר בזיכרונם לעד.

The European Association for
International Education, Holland






אתר באנגלית
למכללה
בחירת צוותים
תוצאות שאלון
בנאום :לסטודנטים
ולחברי הסגל
ביקור צוות היחידה
לכניסה להוראה
באוניב' אקסטר,
בריטניה
קורס מקוון בין-לאומי
חדש ביחידה לרב-
תרבותיות
הרחבת קשרי הוראה
ומחקר קיימים

“השכלה בכל צורה ודרך עדיפה על פני חוסר
השכלה .ההשכלה תרחיב דעת ותרחיב יכולת
רפלקטיבית.
הוספת הממד הבין-לאומי להשכלה הוא כר פורה
ליצירת קשרים חוצי גבולות בתחומי עניין שאינם
משויכים לזרם פוליטי או דתי כזה או אחר .בדרכה
הייחודית ,השכלה בין-לאומית מאפשרת מצע
גלובאלי ניטראלי עבור קשרי גומלין בין אנשים,
וערכה עצום.
בנייה של קשרי גומלין ,באמצעות בנאום ההשכלה,
יש בה כדי להשפיע על האופן בו בני האדם רואים
ומכבדים זה את זה ומתקשרים זה עם זה.
בנאום בהשכלה הגבוהה מהווה כלי עצמתי
לדיפלומטיה רכה שיש בה כדי להניע פעמים רבות
פיתוח יכולות שהן שימושיות בכל תחום של קשרי
גומלין ,בין אם בתוך הארץ או מחוצה לה.

סטודנטיות המכללה בביקורן באוסטריה

תמיד חשתי כי זו זכות לעבוד בתחום שכזה,
וליהנות מהאפשרות ומההזדמנות לתרום לפיתוחו
של מצע זה ,שאני מאמינה בלב שלם כי משקלו
יהיה נכבד בדינמיקה של התקשורת ובקשרי
הגומלין האנושיים בעתיד”.
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"עלינו ללמוד
לחיות יחד
כאחים או
להיחרב
ככסילים" .
ד"ר מרטין לותר
קינג הבן

