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 דף מידע  –אנגליתם מקוונים ללימוד קורסי: הנדון

 
לצרכים אקדמיים, קם ביוזמת ובמימון הוועדה לתכנון פרויקט פיתוח קורסים מקוונים באנגלית 

 ולתקצוב )ות"ת( שבמועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( ופותח באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות חברת

 .אקדמיה מקוונת בע"מ

הקורסים המקוונים באנגלית מקנים לסטודנטים כלים שיסייעו להם לקרוא באופן עצמאי מאמרים 

ס כולל הרצאות מצולמות ותרגולים מקוונים באנגלית לצרכים אקדמיים. כל אקדמיים באנגלית. כל קור

משוב זהה לכל  הינו מצומצם וכוללהתרגילים בשלב זה מספר  חומרי הלימוד פתוחים לכל בחינם.

מתוכנן שדרוג ושיפור של הקורסים המקוונים על ידי הוספת מגוון של תרגילים  2016. ביולי המשתמשים

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

 

 פותחו ארבעה קורסים מקוונים:

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

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

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

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

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

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

מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון החיצוני לפי הפירוט  - א מתקדמיםקורס ברמת  .4

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

 

 הערות

 מתקדמים ב, המיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן  קורס מקוון ברמת הפטור לא פותח

במבחן אמיר"ם או  133-120במבחן אמי"ר, ציון  233-220המיון החיצוני לפי הפירוט הבא: ציון 

 בפסיכומטרי. בהתאם להנחיות המל"ג קורס זה יתקיים במוסדות השונים להשכלה גבוהה.

 בתמיכה פדגוגית נוספת מלבד חומרי מלווים . הם אינם הקורסים מוצעים ללמידה עצמאית

סטודנטים שאינם מעוניינים בלמידה עצמאית מוזמנים להיעזר בחומרי . הלימוד המצויים באתר

 הלימוד תוך כדי לימוד אנגלית לצרכים אקדמיים במוסד שבו הם רשומים.

 לבחינות המיון החיצוניות מטעם המרכז הארצי  יםמיועדים להכנת הלומד אינם הקורסים

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

יצטרכו לגשת למבחן רמה במוסד שבו הם רשומים או לגשת שוב  חדשהלרמה  להיות מסווגים

 .למבחן מיון חיצוני

 המנחים של ה לקווים חומרי הלימוד בקורסים אלה הותאמו-CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment)  תוך

של מאמרים הבנת הנקרא הנדרשים לתחום  (Learning Outcomes)תוצרי הלמידה הגבלתם ל

 אקדמיים.

 

 
 מבנה הקורסים 

 לשיעורים מחולקת לימוד יחידת וכלת לימוד, מורכב ממספר יחידו הקורסיםאחד מארבעת  כל . 

 להוריד למחשב האישי  כל יחידת לימוד מבוססת על מאמר אקדמי באנגלית אשר מומלץ

ההרצאות המצולמות מדגימות בצורה הדרגתית כיצד לקרוא את המאמרים וכוללות ולהדפיס. 

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

 קריאה בקדם מתמקדים לימוד יחידת השיעורים הראשונים בכל (Pre-Reading )ובשאלות 

הבנה בתקדמים ביחידה עוסקים בקריאה והתואמות את שלב קדם הקריאה. השיעורים המ

 .(Close Reading)מעמיקה של הטקסט 

 למידה באסטרטגיות העוסקיםוממוקדים  קצריםסרטונים ל הפניה יש דבכל יחידת לימו 

(Learning Strategies )בהבנת  יםללומד הלמידה מסייעות יחידה. אסטרטגיות באותה שנלמדו

 ( של טקסטים אקדמיים באנגלית. Reading Comprehensionהנקרא )

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

 שהוא. 

 

 פרטי קשר ב"אקדמיה מקוונת":

 ד"ר דפנה אידלסון

daphna@onl.co.il 

 09-7781155:  טלפון

 study.onl.co.ilכתובת האתר: 
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