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 דף מידע לסטודנטים –אנגליתם מקוונים ללימוד קורסי

 

הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והתאחדות הסטודנטים, 

 שמחים להשיק את אתר הקורסים המקוונים באנגלית לקראת לימודי הפטור בתואר ראשון.

להקנות , במטרה אקדמיה מקוונת בע"מ חברתבאמצעות , אוניברסיטה הפתוחההאתר פותח ב

. האתר מכיל מאמרים אקדמיים באנגליתכלים שיסייעו להם לקרוא באופן עצמאי לסטודנטים 

. כל חומרי הלימוד פתוחים לכל רצאות מצולמות ותרגולים מקוונים באנגלית לצרכים אקדמייםה

מתוכנן שדרוג ושיפור של אתר הקורסים המקוונים על ידי הוספת מגוון של  2016ביולי  בחינם.

 תרגילים ואפשרות לקבלת משוב אישי ללומדים ומעקב אחר קצב ההתקדמות לכל לומד.

 study.onl.co.il: כתובת האתר היא

 :בהתאם לפירוט הבא ארבעה קורסים מקווניםקיימים  באתר

מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי  - א קורס ברמת טרום בסיסי .1

 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי. 69-50במבחן אמי"ר, ציון  169-150הפירוט הבא: ציון 

מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי  -ב קורס ברמת טרום בסיסי  .2

 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי. 84-70יון במבחן אמי"ר, צ 184-170הפירוט הבא: ציון 

מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי  -קורס ברמת בסיסי  .3

 במבחן אמיר"ם או בפסיכומטרי. 99-85במבחן אמי"ר, ציון  199-185הפירוט הבא: ציון 

צוני לפי מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החי - א מתקדמיםקורס ברמת  .4

במבחן אמיר"ם או  119-100במבחן אמי"ר, ציון  219-200הפירוט הבא: ציון 

 בפסיכומטרי.
ה זו שסווגו לרמ המיועד לסטודנטים ,מתקדמים ב ברמת הפטורקורס מקוון  אין באתר

במבחן  133-120במבחן אמי"ר, ציון  233-220ציון  מבחן המיון החיצוני לפי הפירוט הבא:ב

 .להשכלה גבוהה קורס זה יתקיים במוסדות השונים או בפסיכומטרי. אמיר"ם

 

 מלבד נוספת פדגוגית בתמיכה מלווים הם אינם .עצמאיתה ללמידוצעים מ קורסיםה •

סטודנטים שאינם מעוניינים בלמידה עצמאית מוזמנים . באתר המצוייםחומרי הלימוד 

אקדמיים במוסד שבו הם עזר בחומרי הלימוד תוך כדי לימוד אנגלית לצרכים ילה

 .רשומים

לבחינות המיון החיצוניות מטעם המרכז  יםמיועדים להכנת הלומד אינם הקורסים •

 הארצי לבחינות.

סטודנטים כל הקורסים פתוחים לכל, ומותאמים ללמידה עצמאית בכל הרמות.  •

יצטרכו לגשת למבחן רמה במוסד שבו הם  חדשהלרמה  המעוניינים להיות מסווגים

 .רשומים או לגשת שוב למבחן מיון חיצוני
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  יםמבנה הקורס

 מחולקת לימוד יחידת וכל, מורכב ממספר יחידות לימוד יםקורסהאחד מארבעת  כל •

 . יעוריםשל

להוריד למחשב האישי  אשר מומלץאקדמי באנגלית  מבוססת על מאמריחידת לימוד כל  •

 לקרוא את המאמרים בצורה הדרגתית כיצדההרצאות המצולמות מדגימות  ,ולהדפיס

 ועל כן מומלץ לעיין במאמר תוך כדי צפיה בהרצאות.  תרגולים אינטראקטיביים  וכוללות

) Pre-Reading( קריאה בקדם מתמקדים לימוד יחידת בכלעורים הראשונים יהש •

התואמות את שלב קדם הקריאה. השיעורים המתקדמים ביחידה עוסקים  ובשאלות

 .)Close Reading(הבנה מעמיקה של הטקסט בבקריאה ו

 למידה אסטרטגיותב העוסקיםוממוקדים  קצריםסרטונים ל הפניה יש דבכל יחידת לימו •

)Learning Strategies (יםללומד הלמידה מסייעות . אסטרטגיותיחידה באותה שנלמדו 

  של טקסטים אקדמיים באנגלית.) Reading Comprehension( בהבנת הנקרא

מומלץ ללמוד את היחידות ואת השיעורים לפי הסדר, אך אין מניעה ללמוד אותם בכל  •

 סדר שהוא. 

זמן הלימוד המוקדש לכל קורס תלוי כמובן בתלמיד ובקצב התקדמותו האישי. הזמן  •

המינימלי המומלץ ללימוד עצמאי הינו הזמן שנקבע ללימוד הקורסים הרגילים באנגלית 

שעות;  60 -שעות; בסיסי 60 -שעות; טרום בסיסי ב' 78 –במוסדות, דהיינו טרם בסיסי א 

 שעות. 39 -מתקדמים א'
 


