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הפורום הבין-מכללתי לבינלאומיות מציג:

נטוורקינג ככלי לקידום בינלאומיות
12:45-10:00 | 13.3.2022

הפורום הבין-מכללתי לבינלאומיות שמח להזמינכם לסדנא מעשית לתרגול מספר
אסטרטגיות נטוורקינג לקידום בינלאומיות ,הכוללות אינטראקציה פיזית (פנים
מול פנים) ומקוונת ,בדגש על נטוורקינג ברשת החברתית בפלטפורמות אקדמיות.
 | 10:15–10:00דברי פתיחה
ד"ר אלי פרידמן ,מנהל המשרד לקשרים בינלאומיים ,המכללה האקדמית אשקלון.
פרופ' שיזף רפאלי ,נשיא ,שנקר  -הנדסה ,עיצוב ,אמנות.
 | 11:00–10:15חלק א' :שימוש יעיל בשפה למטרות נטוורקינג אקדמי

(הסדנא תתקיים בשפה האנגלית)

ד"ר ילנה מזרחי ,מכשירת מורים לאנגלית ומרצה לאנגלית אקדמית ועסקית ,מרצה באקדמיה ומייסדת
מרכז הכשרות להחלפה וירטואלית.
הסדנא מכילה סדרה של משימות אינטראקטיביות שתתמקד בשפה פונקציונאלית ככלי לתקשורת מוצלחת
באנגלית .משתתפי הסדנא יחקרו ויתאמנו על השפה עבור:
הכרות עם אנשים חדשים והצגה עצמית
יצירת שיח :שיחת חולין ומשפטי פתיחה
תיאור הישגים אקדמיים ומקצועיים
בקשת עצה ויצירת הצעות
דיונים המתקיימים פנים מול פנים ובאופן מקוון (דרכים להביע דעותינו באנגלית)
 | 11:15–11:00הפסקה
 | 12:45–11:15חלק ב' :נטוורקינג היברידי באקדמיה

(הסדנא תתקיים בשפה העברית)

מר אריק סגל ,מרצה במכללה האקדמית הדסה ומייסד ארגון  Conntixהמקדם אינטגרציה בין תרבותית
ודו-קיום בעזרת מתודולוגיות חדשניות וכלים טכנולוגיים מתקדמים.
סדנא מעשית ומעשירה אשר תציע לחוקרים ולחוקרות מסגרת וכללים לביצוע נטוורקינג ושיווק עצמי
ברשתות חברתיות .המשתתפים/ות ילמדו כיצד לנצל את המאפיינים הייחודיים של רשתות חברתיות כמו
פייסבוק ,לינקדאין וטוויטר לטובת יצירת קשרים ופיתוח מקצועי.
כמו כן ,המשתתפים/ות ילמדו כיצד לשלב בין נטוורקינג בממד הדיגיטלי לפגישות נטוורקינג בעולם ה"פיזי".
הסדנה תכלול התנסות מעשית ודיונים אינטראקטיביים.

מנחה :ד"ר אלי פרידמן ,מנהל המשרד לקשרים בינלאומיים ,המכללה האקדמית אשקלון.

האירוע יועבר דרך .Zoom
לרישום וקבלת קישור לסדנא לחצו כאן
*הסדנא היא ללא עלות כספית.
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The Inter-College Forum for Internationalization Presents:

Networking as a Tool for
Advancing Internationalization
March 13th, 2022 | 10:00-12:45

The Inter-College Forum for Internationalization is pleased to invite you to a
practical workshop, in which you will be able to practice various networking
strategies to advance internationalization, including face-to-face and digital
communication, with an emphasis on social media networking for academics.
10:00–10:15 | Opening Remarks
Dr. Elie Friedman, Director of the International Relations Office, Ashkelon Academic College.
Prof. Sheizaf Rafaeli, President, Shenkar College of Engineering and Design.
10:15–11:00 | Part A: Useful Language for Academic Networking )The workshop will take place in English(
Dr. Elena Mizrahi, Teacher Trainer & Academic and Business English Teacher, lecturer in
academia and founder of Virtual Exchange Training Center.
The workshop includes a series of interactive tasks which will emphasize functional language
for successful communication in English. The workshop participants will explore and practice the
language for:
meeting new people and talking about themselves
making conversation: small talk, conversation openers
describing academic and professional achievements
asking for advice and making suggestions
face-to-face and online discussions )ways to express opinions in English(
11:00–11:15 | Recess
11:15–12:45 | Part B: Hybrid Networking for Academics )The workshop will take place in Hebrew(
Mr. Arik Segal, lecturer at Hadassah Academic College and founder of Conntix, an
organization which promotes coexistence and intercultural integration by using innovative
methodologies and advanced technological tools.
The workshop will offer researchers a general framework for international networking and selfpromotion on social media platforms.
Participants will learn how to use the unique characteristics of social media such as Facebook,
LinkedIn and Twitter in a beneficial way, which will assist them to form new connections and to
advance their professional development.
Additionally, the participants will learn how to combine networking in the digital dimensions in
conjunction with networking encounters in the “physical” world.
The workshop will include practical exercises and interactive discussions.

Moderator: Dr. Elie Friedman, Director of International Relations Office,
Ashkelon Academic College.

The event will be held via Zoom.
For registration and to receive a link, click here
*The workshop is free of charge.

