
בינאום
גלובליזציה

ותהליך בולוניה  

2020מאי , מכון וייצמן–מובילים באקדמיה 

רשות המחקר והחדשנות, ר יואב פרידמן"ד
ירושלים  , אקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל



גלובליזציה

חברהבהכזובמידה,העולמייםהחברתייםהיחסיםשלוהגברההתעצמות

אחרתבחברההתרחשואשראירועיםידיעלומעוצבתמושפעתמסוימת

.ולהיפך,ממנההמרוחקת

-ביןולאינטגרציה,ותרבותייםכלכלייםמחסומיםשללהסרההמביאתהליך

.והוןשירותים,טכנולוגיה,ידעבאמצעותלאומית

בתלותלתלוייםהופכיםשונותמדינותשלייצורויכולותשווקיםבותהליך

ומעברהוןשלזרימה,ושירותיםבסחורותסחרשלהדינמיקהבשלוזאתהדדית

.טכנולוגיותשל

תהליך האינטגרציה של ההשכלה הגבוהה בעולם–תהליך בולוניה 



הרנסנס של הגלובליזציה של ההשכלה הגבוהה

באירופההבינייםימיבניאקדמאים

מוסדותוביןמדינותביןנדדו-

(לטינית)אחידהאקדמיתבשפהוכתבודיברו-

זרלמוסדבהגיעםהקודמותלהכשרותיהםנשאלולא-

האוניברסיטאותבכלזהההיתההשניםשבעבתהלימודיםתכנית-



האקדמיה בעת החדשה

הוכפפו,19-הבמאההלאוםמדינותשלצמיחתןעם
לאומיתלמרותהאוניברסיטאות

והתערפלהלךהאוניברסיטהשלהבינלאומיטבעה

האוניברסיטההייתה,לאוםמדינותהיובטרםשכן,אנאכרוניזםנוצר
בינלאומימוסד



תהליכי הגלובליזציה של ההשכלה הגבוהה 

(כשוקגבוהההשכלה)הזריםהסטודנטיםבמספרגידול-

וסגלסטודנטיםניידות-

הוראה,במחקר–העולםבכלאוניברסיטאותביןפעולהשיתופי-

חברתיתופעילות

מוסדיותבינאוםאסטרטגיותלפיתוחברורותמתודולוגיותשלהופעתן-



(ESG)וכלליםסטנדרטיםשלוקיומםבינלאומיתאיכותבקרת-

שיתופי,בריתותשלהופעתן–הבינלאומיתבזירהמשותפתתחרות-

בהקשריםבינלאומיותאקדמיותורשתותקונסורציה,פעולה

היסטורייםואףדיסציפלינאריים,גיאוגרפיים



משמעות

אתהמחייביםותקציביםמידע,סגלים,סטודנטיםשלמעבריםגלי

:והערכההשוואהברותמסגרותולבנות,שקופותלהיותהמערכות

,הדדיתמוכרותזכותנקודות,אחידהפדגוגיתשפה)אקדמית-

(סטנדרטייםסילבוסים

והערכתניקודמנגנוני,השוואהברותתעודות)אדמיניסטרטיבית-

(מקובליםאיכות



תהליך בולוניה  

תהליך ההרמוניזציה של ההשכלה הגבוהה  : או



האיחוד האירופי

:מושתת על ארבע חירויות בסיסיות

מעבר חופשי של הון1.

של שירותיםמעבר חופשי 2.

של סחורותמעבר חופשי 3.

של בני אדםמעבר חופשי 4.



(1999)המצב באירופה לפני בולוניה 

מימי  )מסורתייםמערכות חינוך לאומיות הפועלות באופנים 

(.הביניים

.תארים בני שנה עד חמש שנים–חוסר אחידות במשך הלימודים 

...(פ"ש, ש"ש, ז"נק, ז"נ)חוסר אחידות בניקוד אקדמי 

לא  /עובר,  1/10, 0/20, 0/30-הניקוד  חוסר אחידות בשיטת 

עובר בהצטיינות/עובר



בהכשרות ולימודים קודמיםאי הכרה 

ידע ומוטיבציה  , תשתיות, היעדר מסגרות משותפות–קושי בניידות 

מוסדית

ב  "הפסידו סטודנטים לארה–לסטודנט הזר חוסר אטרקטיביות 

ואוסטרליה

ב"סטודנטים מוכשרים וחוקרים עזבו לארה–בריחת מוחות 



תהליך בולוניה

האיחודמדינותבהכרחלא)אירופהמדינותביןוולונטריהסכם
הגבוההההשכלהמערכתשלהרמוניזציהשמטרתו(האירופי
האירופיהגבוההההשכלהמרחב"יצירתכדיעדבאירופה

(EHEA").

תאריםביןלהשוותהיכולתעללהקלהינההתהליךמטרת
ניידותםאתולהגביר,שונותבמדינותשנרכשומקצועיותוהכשרות

ההשכלהעולםאתלהתאיםובכךאקדמיסגלוחבריסטודנטיםשל
.האירופיתהכלכליתלמציאותהגבוהה



בינלאומיאקדמימשיכהכמוקדהבכורהאתלאירופהלהשיב

צעיריםשלהתעסוקהכושראתלשפר

האירופיתהכלכלהאתלחזק



עשרת קווי הפעולה של תהליך בולוניה

אימוץ מערכת ברת השוואה של תארים. 1

אימוץ מבנה אחיד של משכי לימודים. 2

ייסוד מערכת ניקוד אקדמי אחידה. 3

קידום הניידות והסרת חסמים בירוקרטיים. 4

שיתוף פעולה בתחום הבטחת האיכות. 5

קידום הממד האירופי בהשכלה הגבוהה. 6

למידה לאורך כל החיים. 7

הכרה בחשיבות מעורבות הסטודנטים בעיצוב ההשכלה הגבוהה. 8

קידום האטרקטיביות והתחרותיות של מרחב ההשכלה האירופי . 9
בעולם

הדוקטורט-המעגל השלישי . 10



EHEA-חברות בתהליך בולוניה 
כל מדינות האיחוד האירופי
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

א"באמדינות אשר אינן חברות 

Albania
Andorra
Armenia
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Georgia
Holy See
Iceland
Liechtenstein
Montenegro
Moldova
Norway
Macedonia
Russia
Serbia
Switzerland
Turkey
Ukraine



מדיניות לאומית ותהליך בולוניה

הקשורבכלאוטונומיהעללשמורלמדינותמאפשרבולוניהתהליך

.שלהןהגבוההההשכלהבמערכתהבינאוםדפוסיהטמעתלמידת

הואוככזה,מחייבמשפטימסמךואינווולונטריהינובולוניהתהליך

כלשלוהרצוןהמסוגלותלמידתבהתאם,סלקטיביתלהטמעהניתן

.(קיימתאם)הקיימתהבינאוםלמדיניותובהתאם,לאומיתמערכת





Learning Outcomes
השפה הפדגוגית של  

תהליך בולוניה  

?מה עושים עם התואר הזה: או



Learning Outcomes- Practical Guides



ראה בלמידה תהליך בו הלומד משכלל את יכולת הבנתו על ידי  

.הנחת שכבות ידע חדשות על  שכבות ידע קודמות

וקבע סולם  , חקר את התפתחות דפוסי החשיבה בתהליך הלמידה

.ביכולת להעריך מידעוראשו ביכולת לזכור עובדות אשר תחתיתו 

Benjamin Bloom
(1913 – 1999)



אני זוכר

(1956)הטקסונומיה של בלום 

ידע

הבנה

יישום

ניתוח

סינתזה

הערכה

אני זוכר והדבר בעל משמעות

היכולת להפריד בין עיקר לטפל 

,  בסבך האינפורמציה הרבה

ולדלות ממנה רעיונות ומשמעות

הדבר בעל משמעות, אני זוכר

דבר מהעימוואני יכול לעשות 

היכולת לשלב מספר 

תחומי ידע יחדיו  /דיסציפלינות

באופן המקדם רעיון כלשהו

היכולת להתבונן במציאות  

ולקבל החלטות  , מורכבת

מושכלות ומבוססות

המצאה
היכולת לטעון טענה חדשה 

ומקורית



Constructive Alignment

סילבוס

הערכההוראה



מטרות ומשמעויות אופרטיביות  

על הסטודנט להוכיח שליטה בכל אחת מתפוקות הלמידה המצופות 
(לאור דמות הבוגר הרצויה)שהוגדרו מראש בסילבוס על ידי המרצה 

,  ובין אם מדובר בשיעור, הדבר נכון לכל אלמנט של תהליך הלמידה
קורס או בתואר שלם

מוסד  , פקולטה, יש לבצע תהליך הרמוניזציה בתוך כל מחלקה–לכן 
ומערכת השכלה גבוהה

ובנויות באופן מודולרי  , על המערכות להיות תואמות במידה גבוהה
(EQF)הניתן להשוואה 



ביקורת

מפוארתומורשת אקדמית פגיעה בסמלים לאומיים –באירופה 

(ברקזיט)בריסל לא תקבע –השתלטות הבירוקרטים על הרוח 

שי  פמאינטרסים וחו" נקי"השתלטות שיח תועלתני על עולם 
מהתערבות השוק

צורה משפיעה על תוכן–פגיעה בחופש האקדמי 



תהליך בולוניה וישראל



הקשר הישראלי

אליומגיביםכולם–עולמיתהליךהואבולוניהתהליך

בולוניהבתהליךחברהמדינהאינהישראלמדינת

:ממנורבותמושפעת,זאתעםאך

הבינלאומיותהאיכותהערכתוועדותENQAבחברות-

+ERASMUSסטודנטיםחילופי-

זראקדמיובניקודבינלאומיותומיומנויותבהכשרותבהכרההצורך-



תהליך בולוניה וישראל

2007,2008–הצטרפותניסיונות

אתאישרנולא,אירופהבמועצתחבריםלא–הסףבתנאיעמידהאי

.אירופהמועצתשלהתרבותאמנת

ישראלביןאקדמי-חינוכיפ"לשת"פיגליאןאמנת"נחתמה,זאתעם

הזכותלישראלניתנהממנוכתוצאהאשר,האירופיהאיחודלנציבות

.בולוניהתהליךשלהמיניסטריאליםבמפגשיםמיוצגתלהיות



נקודות דמיון–תהליך בולוניה וישראל 

(מבנה התארים)בישראל נהוגה שיטת המעגלים 

ניידות סטודנטים וחוקרים

-ENICישראל חברה ברשת –הכרה בהכשרות ולימודים קודמים 
NARIC  ומשרד החינוך פועל בשיתוף פעולה מלא עם הסוכנויות

האחיות בעולם

ונמדדת  , ENQAישראל בעלת מעמד משקיפה ב –הבטחת איכות 
בוועדות הערכה בינלאומיות



נקודות שוני–תהליך בולוניה וישראל 

שיטת ניקוד מבוססת מרצה–צבירת נקודות זכות 

DSבישראל לא נהוגה –תיעוד 

EQF–עדיין לא פותחה מערכת ישראלית תואמת

אין סטנדרט לאומי לסילבוסים–שימוש במתודולוגית תפוקות למידה 



?מה קורה בפועל

למוסדות אינטרס להדק את מערכת היחסים שלהם עם מוסדות  
.מאירופה ולהשתתף בדיון הבינלאומי

.תהליך האימוץ מתרחש באופן וולונטרי מהרמה המוסדית מעלה

קידום הבינלאומיות מביא לקידום הטמעת אלמנטים מתהליך 
.בולוניה

.אין סיבה להצטרף באופן רשמי אלא לאמץ את הטוב



ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System



ECTS

ECTSהמבוססת,לומדממוקדתאקדמיותנקודותצבירתשיטתהיא

תהליךאתלהקלמטרתה.הלמידהותוצריתהליכישקיפותעל

,הלימודויחידותההכשרותשלוהאימותההכרה,ההערכה,התכנון

בכדימהסטודנטהנדרש(Work-load)הלמידהעומסעלומבוססת

.המבוקשותהמטרותאתלהשיג



שינוי נקודת המבט

יעדים ומטרות

תיאור הקורס

מיקוד על פעולתו של המרצה

"  ידע"שימוש בפעלים עמומים כ
וכדומה" יכיר"

פאסיבי

תפוקות למידה

תיאור היכולות והמיומנויות

מיקוד על פוטנציאל הפעולה העתידי של 
הסטודנט

שימוש בשמות פעולה ספציפיים  
"  לתאר" "להשוות, "לחשב", "להדגים"כ

וכדומה

אקטיבי



ECTSחישוב נקודות 

עומסעלומבוסס,הלומדשלמבטומנקודתמחושבECTSבהניקוד

.הסטודנטעלמוטלאשר(המוערך)העבודה

בהצלחהלהשליםהממוצעלסטודנטהדרושהזמןמשך–עבודהעומס

ממנוהמצופותהלימודיותהפעילויותאת

60ECTSמהווים שנה אקדמית מלאה



3:2יחס עקרוני בחישוב פשוט 

ECTSז"נק

2030בסמסטר

4060בשנה

120בתואר ראשון

(שנים4בתואר של 160)

180

(שנים4בתואר של 240)

4060-120לרוב בתואר שני
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