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לימוד ארבע רמות ESAPקורסי 
במה התחלנו

 סגל ההוראה  חשיפה ראשונית של

של סגל  ימי עיון ופיתוח CEFRלעקרונות ה 

המחלקה

 עבודה וירטואלי  של חלל התחלת בנייה

להבניית ידעMoodleמשותף ב 

 של תפוקות הלמידה מיפוי ראשוני(LOs )  לכל

אחת מארבע המיומנויות

 של מסד נתונים התחלת בנייתLOs  לצורך

 MOODLEהכנסת כל המיומנויות ל

 של כל הסילבוסים והתאמתם  מדגמית בחינה

(ייצוג כל מיומנות בהלימה)CEFRל 

 מחודשת בנוגע להערכה  ראשית חשיבה

ללמידה היברידיתמעצבת ומסכמת מותאמת 

Winds of



ESAPקורסי 

הקורסים הינם ' וב' ברמות מתקדמים א

ממוקדי תחום דעת  

  בחלק מהפקולטות מתקיימים קורסי חובה

בתקשורת  קבלת הפטור המתמקדים לאחר 

או כתובה  מדוברת 

EMIקורסי 

 המתקיימים בשפה  קורסי בחירה

האנגלית

 המתאימים  קורסים מתקדמים מופו

להילמד באנגלית

 בהתאמה  הבינלאומיות ביסוס נושא

לצרכים והחוזקות של המוסד



סיוע לסטודנטים מתקשים

 על ידיליווי ותמיכה אישי מרכז נגישות

ת של מרכז נגישות/יועצ

 במבחנים ומכשירי  הקראה ממוחשבת

MP3 עםTTSבמבחני כתה

 שנבנתה  חונכות קבוצתית תכנית

בשל  לא יצאה לפועל ף "תש' לסמסטר ב

משבר הקורונה

  חישבנו מסלול מחדש ונבנתה תכנית

בסיוע תוכנת  אישית חונכות פיילוט של 

Burlington English
כולל ליווי ותמיכה של מורה מוסמך



מה נדרש כדי להגיע  ESAPקורסי 
?CEFRלהתאמה מלאה עם ה 

 דמות הבוגר  הגדרה מקיפה ומעמיקה של יכולות

.בהקשר של ידיעת השפה האנגלית

 והתאמתם ל הסילבוסיםבחינה רוחבית של כלCEFR
(ייצוג כל המיומנות בהלימה)

 תפוקות הלמידה ניתוח ומיפוי מקיף של(LOs )  לכל

אחת מארבע המיומנויות

 של מסד נתוניםבנייתLOs  לצורך הכנסת כל

MOODLEהמיומנויות ל 

 הערכה מעצבת ומסכמת  מעקב ופיתוח יישום

מותאמת בכל הקורסים שבאחריות המחלקה

בנוגע ל המרציםמתמשכת וזמינה לכלל הכשרה

CEFR



התאמת תהליכי ההערכה

 מהערכה מסכמת למעצבתהעברת משקל

 המיומנויות לצורך 4יצירת משימות מותאמות לכל

הן במהלך השיעור  , הערכה מעצבת ומסכמת

סינכרוניים-והן בחלקים האפנים אל פנים / הסינכרוני 

 המשלבות מיומנויות  ממדיות משימות רב מתן

CEFRפ מתווה ה "עותחומים 

הן  למיומנויות אותן לצורך שיוך תיוג משימות

מעריכות

מה עוד נדרש

 המעיד על מיומנויות בכל  ו"מאלשל מבחן מסווג

.ארבע הרמות

 של כל סטודנט  * תכנית להערכה אישיתנדרשת

לפחות פעם אחת בכל רמת לימוד






