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אנגלית כשפת עולם
Lingua Franca
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היבטים תעסוקתיים: אנגלית שפת העולם
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אנגלית שפת האקדמיה העולמית
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English the current academic lingua franca

קהילות מקצועיות•

הצגת מידע•
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מוביליות

גלובליזציה
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מה המשמעות לתחום של 

הוראת אנגלית לצרכים  
?אקדמיים



2016אנגלית לצרכים אקדמיים : נושאים על הפרק

הגדרה מחודשת של התחום1.

CEFRמסגרת האיחוד האירופי השפעת2.

אנגלית כשפת ההוראה בקורסים אקדמיים3.

.4Translanguaging

אתגרים5.
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הגדרות. 1



English for Academic Purposes
הגדרה אקדמית מחקרית

The linguistic, sociolinguistic and psycholinguistic description 
of English as it occurs in the contexts of academic study and scholarly 
exchange
 ) The Journal of English for Academic Purposes(
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EAP הגדרות קורסים
(הקשר דובר אנגלית)אנגלית כשפה שניה 

English for Academic Purposes (EAP) 
courses provide language instruction for 
academic study in American universities. 
Language skills addressed include: 
listening comprehension, fluency 
development, oral intelligibility, reading, 
grammar, writing, and vocabulary 
development. Academic study skills 
addressed include: test taking and note 
taking skills, academic vocabulary usage, 
critical reading and writing, comprehending 
academic lectures, research and library 
skills, formal composition forms and 
development, including research papers.

The University of Delaware

(ישראל)אנגלית כשפה זרה 

'מתקדמים א: אנגלית לצרכים אקדמיים

להבנת  מטרת הקורסים להקנות לסטודנטים כלים 
:טקסטים בשפה זרה ולהנחותם בקריאה מושכלת

הכרת מבנים לשוניים כאמצעי  , הרחבת אוצר מילים
לפענוח טקסט ושימוש באסטרטגיות קריאה  עזר 
הבנת המילים  , בניית תבניות לארגון הטקסט: כגון

שילוב המידע החדש בטקסט עם , מתוך הקונטקסט
.הידע המוקדם הקיים אצל הקוראים

12



13



EAP objectives in English speaking settings

Facilitating academic studies in English, for example:

• Writing: Taking notes while attending lectures in English. Discoursial
competencies

• Listening: understanding discourse; complex sentences; unfamiliar 
lexicon; inferring implicit meaning; attitude, intonation.

• Speaking: formulating ideas; asking for clarification; selecting main 
ideas

• Reading: comprehension strategies
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הגדרות שונות תלויות הקשר

(  במיוחד הבנת הנקרא)הנחה שהבנת הטקסט : אנגלית כשפה זרה

מספקת
הבנת תכנים הנלמדים , צרכים שונים: בהקשרים דוברי אנגלית

באנגלית
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בעבר
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Israel
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תפוצתה ומעמדה של השפה 

האנגלית מכתיבות סדר יום חדש
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:לאור שינויים גלובאליים וטכנולוגיים
1. Should our courses transcend the narrow confines of reading comprehension courses?

The goal of EAP courses is to allow students access to English language materials in the field of 

education and in their field of concentration.  To that end, we recognize the importance of teaching 

reading skills and strategies, broadening students’ command of the vocabulary found in the materials 

they will be using professionally, taking a balanced approach to the four skills with the 
emphasis on reading, and improving students’ skill in textual analysis.  Goals and purposes beyond 

the development of English language skills are dictated by each institution and are reflected in the 

content, teaching methods, and self-study projects used in the classroom.

תכנית לימודים מעודכנת להוראת אנגלית לצרכים אקדמיים
(2008)רכזים ממכללות להכשרת מורים 



• Call to redefine the EAP knowledge base also in EFL contexts (Ruiz-Garrido, 
Palmer-Silveira, Fortanet-Gomez, 2010) 

מרחיבים את נקודות המבט גם בסביבות דוברות אנגלית כשפה זרה: תוצאה•

?איזה ידע נדרש? מה זה ידע אקדמי באנגלית•
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https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA4tj7qObKAhVHQhQKHazkDeAQyCkIHDAA&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DQqvUz0HrNKY&usg=AFQjCNEH3N4ruykI3g7oHPvRFIpOzN_N2w&sig2=TdY2zvtmrR0ee60P56zPNg


20

מטרות דומות בהקשרים השונים  

שנועדו לענות על צרכי הלומדים  

והעולם המשתנה
.

New horizons
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מסונכרן עם התרחשויות מקבילות בהוראת שפות



:  מסגרת התייחסות אירופאית משותפת לשפות. 2
הערכה  ,הוראה,למידה

https://nite.org.il/files/CEFR.pdf

לימודי, תעסוקתי, ציבורי, אישי: תחומי שימוש
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על הלומדדגש 

טיפוח משאבים שפתיים אישיים  -מרבה לשונות : פלורלינגואליזם•

למידה פעילה אוטונומית בעזרת אסטרטגיות למידה והערכה עצמית•

•Can do’s–תיאור התנהגות שפתי מסווג על פי רמה

A1,A2,B1,B2,C1,C2
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הצעה ליישום המערכת בהוראת אנגלית בהשכלה הגבוהה בישראל



גישות ממוקדות תוכן. 3
Content Based Instruction

תקשורת אוטנטית תלוית הקשר•

שימוש בשפה ככלי להעברת תכנים משמעותיים•

לומד אוטונומי•
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התמקדות בתכנים : בהשכלה הגבוהה
EMI (English as the Medium of Instruction) Models

אנגלית כשפת ההוראה

• EMI definition: (Dearden, 2014): “The use of the English language to 
teach academic subjects in countries or jurisdictions where the first 
language (L1) of the majority of the population is not English.” (p. 2)
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יתרונות וגם ביקורת

מוביליות•

אינטרנציונליזציה•

שימוש אוטנטי בשפה•

מניעים כלכליים  : אולם•

קשיים לשוניים שמשפיעים על תכנים•

?נגישות•

דרישה לתגבור המגמה למרות הקשיים: ממצאי מחקרים•

Wilkinson (2013; Kirkpatrick (2014)
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היבטים לשוניים

? מה הרמה התחלתית הנדרשת•

?הכרת מושגי בתחום•

?שליטה בשפה: מרצים•

?יכולות לתקשר באנגלית אקדמית: סטודנטים•
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EAP  & EMI? 

שיתוף פעולה בין הגוף האחראי על הוראת אנגלית לצרכים  : דגמים בעולם•
אקדמיים והחוגים השונים המלמדים תכנים באנגלית

(הולנד, מסטריכטלמשל )תמיכה במרצים ובסטודנטים •

ניסיון ללמוד מההתנסויות במקומות שונים בעולם: מחקר•

•Integrating Content and Language in Higher Education (ICLHE)
http://www.uco.es/poling/multilingualism_plan/wp-content/uploads/2015/02/Pronunciation-

ICLHE.pdf

29
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מחקר בישראל 

שיש לקדם את המהלךמהמרצים והסטודנטים סבורים 66%

(2014,שמידט-ודוניצהלוריא-ענבר)וחששותרצוןשביעותחוסרלמרותזאת

(ומרציםסטודנטים)הנדרשתהאנגליתמרמת

תמיכהמהאין

התכניםמרמת

(בכללאםמוגבל)באנגליתביכולותמהשיפור

העבריתמעמדלגבי(מסוים)מחששוגם

...המחקר בראשיתו. ממצאים דומים להקשרים אחרים
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EMI in higher education in Israel

  .(Gonen, 2008)סטודנטים זרים –בעבר •

(2014, לוריא-וענברשמידט-דוניצה)צמיחה : בעשור האחרון•

מספר קורסים הנלמדים באנגלית באחת מהאוניברסיטאות בישראל
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Translanguaging 4  .

ושפות  כמו שפת האם , לשוניים לשלב שפות שונות-של דוברים רביכולת 
.שימוש היברידי הוא הנורמה. במבע אחד, נוספות

32

1. Translanguaging challenges monolingual assumptions that permeate current language education policy 
and instead treats bilingual discourse as the norm. 
2. Translanguaging refers to pedagogical practices that use bilingualism as resource, rather than ignore it or 
perceive it as a problem. )From: Celic & Seltzer (2011). Translanguaging: A Cuny-nysieb Guide For 
Educators, http://www.nysieb.ws.gc.cuny.edu/files/2012/06/FINAL-Translanguaging-Guide-With-Cover-
1.pdf) 

Garcia, 2015)



אסטרטגיות למידהרכישת : לומד עצמאי

תרגום לשפת האם ותרגום חוזר-הבנה אסטרטגית תרגום להפקת : למשל•
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לסטודנטיםאיך נאפשר 

EAPבמסגרות לימוד 
נוספות  להשתמש בשפות 

?לתווך תכנים אקדמייםכדי 



אתגרים לסיכום. 5

?להגדרות המחודשות–כיצד יוכל התחום להיענות לצרכים הנוכחיים •

?כדי לאפשר מוביליותCEFRכיצד ישלב במסגרות בינלאומיות כמו ה •

?כיצד יתמוך בהוראת תכנים באנגלית•

איזה לומדים ירצה לטפח ומה תפקיד השפות הנוספות שהם מביאים  •
?באמתחתם

?לסטודנטים? EAPלקהילת ה : תמיכה נדרשים/איזה כלים•
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בהערכת  סוגיות להתייחסות 

האיכות

!בהצלחה


