
SCE-שמעוןש סמי "המכללה האקדמית להנדסה ע

הוראת קורסים באנגלית 

עדי וולפסון' פרופ



בינלאומייםאקדמיםהיחידה לקשרים 

האקדמיתלפעילותתמיכהובמתןבקידום,בפיתוחעוסקתבינלאומייםאקדמיםלקשריםהיחידה

ופעילותההמכללהשלבחשיפהעוסקתהיחידה.במכללההשונותהמחלקותשלהבינלאומית

.המכללהשלהבינלאומיתהפעילותובהרחבת,בינלאומייםקהליםבפניהאקדמית

בינלאומיאקדמיכמוסדSCEמיצוב:עלמטרת

:מטרות

.ההוראהבתחוםוהןהמחקרבתחוםהן,המוסדשלהבינלאומיותהפעילותאתולחזקלעבות•

בינלאומיתסביבהליצור•
:יעדים

.ל"פיתוח וקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות בחו•
.  פיתוח וקידום תכניות לימוד בינלאומיות•

.ומרציםקידום וטיפוח של חילופי סטודנטים •
.טיפוח האווירה הבינלאומית במוסד•

.שלושת התחומים הללו גם יהוו נדבך משלים לפיתוח המחקר במוסד



מסלולים

+ארסמוס

מסעתוכנית

המתמחים

UNLV

יזמות

מכונותהנדסתשבוע

...ועוד



בפיתוחת"ות/ג"מהמלהתמיכהולבקשתהאסטרטגיתלתוכניתבהתאם

הסבתלפני.המחלקותבכלללאנגליתקורסיםהסבההמכללה,הבינלאומיות

כמו.קמפוסבכלחים"הרמבישיבתבנושאדיוןהתקיים,ובחירתםהקורסים

איזהיבחרוכיצדלבחוןבמטרה,המחלקותראשיבקרבשנעשהבסקר,כן

:כלליםעקרונותכמהעלו,להסבקורסים

.('ד-'ג)בתואריותרמתקדמותבשניםקורס(1)

Project)פרויקטיםמבוססתהוראהבמתכונתקורס(2) oriented).

.באנגליתהקורסאתללמדהמרצהשלויכולתנכונות(3)

קמפוסבכלמחלקהבכלבאנגליתקורסיםשניהוראת-היעד

אנגליתלהסבת קורסים 



קורסים באנגלית
קמפוס באר שבע

'גנושאים מיוחדים בהנדסת מבניםהנדסת בניין

'גנושאים מיוחדים בהנדסה אזרחית

'דמבנים מרחביים

'א(תואר שני)מתמטיקה פיסיקאלית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

'א(תואר שני)מכניקה קוונטית וסטטיסטית 

'ב1מבוא לתכן הנדסי ועיצוב הנדסת מכונות

'דבקרת אותות בדידים

'דנושאים מתקדמים בבקרה

'דפולימרים-הנדסת ביוהנדסה כימית

'דמיקרוביולוגיה בתעשייה

'גמחשוב מדעיהנדסת תוכנה

'דקריפטוגרפיה

'א(תואר שני)מחשוב קוגניטיבי 

'ב(תואר שני)אחסון נתונים 

קמפוס אשדוד
'אמבוא למכניקה הנדסיתהנדסת בניין

'גמבוא להנדסת נמלים וחופים

'ד-'גשיטות מנהור ובניה תת קרקעית

'דמערכות לוויןהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

'דחישה מרחוק מהחלל

'דמעבדה בלווינים

'במבוא להנדסת גזהנדסת מכונות

'גתיכון ופתוח מוצרים

מבנה ותכונות של חומרים בשימושים  

רפואיים

'ד

'געיבוד וטיפול בגז טבעי

'גחומרים ותהליכים בננוטכנולוגיה

'אאיתור מידע והצגתוהנדסה כימית

'דפולימרים-הנדסת ביו

'דמעבדה-ביו חומרים

'בממשק אדם מחשבהנדסת תוכנה

'גניתוח רשתות חברתיות

'גפסיכולוגיה למהנדסיםהנדסת תעשייה וניהול

'דשיטות באופטימיזציה דטרמיניסטית



תחילת קורס-שאלון סטודנטים

,רבשלום

קורסיםהסבתזהובכלל,במכללההבינלאומיתהסביבהפיתוח:הואהתוכניתשלמהיעדיםאחד.לבינלאומיותאסטרטגיתתוכניתהכינה,שמעוןסמיש"עלהנדסההאקדמיתהמכללה-SCE,לאחרונה

.באנגליתלהוראהקמפוסבכלמחלקהבכלקורסיםשניהקרובותבשנתייםלהסבכיעדהציבההמכללה.זרותלשפותמעברית

.הקורסואחרילפני,באנגליתבקורסיםחלקשלוקחיםוהסטודנטיםהמרציםביןשאלוןנפיץכךלשם.התהליךאתולמדודלהעריךמבקשיםאנו

.מטההמצורףהקצרלשאלוןתשובתךאתלקבלנשמח,ט"תשע'בבסמסטרבאנגליתקורסשלומדכמי

,בברכה

בינלאומייםאקדמיםלקשריםהיחידה

שאלון

:מחלקה1.

:שם הקורס2.

?האם אתה מעריך שהאנגלית שלך היא ברמת טובה3.

?באנגלית בהצלחה או שיש לך פטור מלימודי האנגלית2האם סיימת קורס מתקדמים 4.

?האם בחרת ללמוד את הקורס5.

?ת שהקורס באנגלית יכול לתרום/ה חושב/במה את6.

?מה החששות העיקריים שלך מהקורס7.



סיום קורס-שאלון סטודנטים
,רבשלום

נשמח,הקורסבתחילתעניתעליולשאלוןבהמשך.לאנגליתמעבריתשונותבמחלקותקורסיםמספרהאחרוןבסמסטרהוסבו,במכללההבינלאומיתהסביבהמפיתוחכחלק

.הקורסלסיכוםנוסףקצרלשאלוןתשובתךאתלקבל

,בברכה

בינלאומייםאקדמיםלקשריםהיחידה

שאלון

:מחלקה1.

:שם הקורס2.

:?האם נתקלת בקושי בקורס בגלל מגבלת שפה3.

:  ?ואם כן במה, ה שהקורס באנגלית תרם לך/ה מרגיש/האם את4.

:  י/אנא פרט? ה להמשיך בהוראת הקורס באנגלית/ה ממליץ/האם את5.



ניתוח שאלונים

:כיללמודניתןהקורסלפניהסטודנטיםשלהשאלוניםמניתוח

.כמו גם בחידוד מונחים כלליים וספציפיים, הקורס יכול לעזור בתרגול האנגלית היומיומית וכן האנגלית המקצועית, לדעת הסטודנטים1.

.הקורס תורם לשיפור האנגלית והשימוש באנגלית טכנית, לדעת הסטודנטים2.

.ושהקושי באנגלית ישפיע על ביצוע המשימות, חלק מהסטודנטים הביעו חשש שיהיה קושי בהבנה ובפרוש של החומר3.

.חלק מהסטודנטים הביעו חשש מדיבור והצגה באנגלית מול הכיתה4.

:כיחושביםהסטודנטיםמרביתכיללמודניתןהקורסבסוףהסטודנטיםשלהשאלוניםמניתוח

.הקורס תרם להעמקת הידע בשפה האנגלית1.

.הקורס העלה את הביטחון בשימוש באנגלית2.

.באנגליתבמילאכיון שהחומר המקצועי האיכותי , גבוהה יותרהיתההנגישות לחומר 3.

.הקורס פיתח את הרמה של האנגלית הטכנית ושל מושגים מהתעשייה4.

.חשוב ללמוד מקצוע ליבה באנגלית ולא רק קורסי אנגלית5.

ולכן הם ממליצים לא להמשיך עם הקורס  , ציינו שהאנגלית הקשתה יותר על הקורס, קורס שנחשב קשה, בקורס בתואר שני בהנדסת חשמל, מספר קטן של סטודנטים6.

.באנגלית



:כיללמודניתןהקורסלפניהמרציםשלהשאלוניםמניתוח

.רוב המרצים שלימדו את הקורס מעידים על עצמם שהאנגלית שלהם היא שפת אם או כשפת אם1.

.שיטת ההוראה והתוצרים של הקורס לא השתנו בעקבות ההסבה של הקורס לאנגלית, התכנים2.

כיוון שתכנים רבים כיום קיימים  , הוראת הקורס באנגלית תתרום מאוד לסטודנטים, לדעת המרצים3.

.רק באנגלית

.הוראת הקורס באנגלית תתרום לשיפור רמת האנגלית של הסטודנטים, לדעת המרצים4.

.ל"הוראת הקורס באנגלית תאפשר הגעה של סטודנטים בינ, לדעת המרצים5.

".שהשד לא כזה נורא"הוראת הקורס באנגלית תאפשר להציג לסטודנטים , לדעת המרצים6.

.קיים חשש מאיבוד הספונטניות7.

:כיללמודניתןהקורסבסוףהמרציםשלהשאלוניםמניתוח

.לא היה קושי בקורס בגלל מגבלת שפה1.

.ההוראה באנגלית הורידה את החשש ואת המחסומים שיש לסטודנטים בנושא2.

.להעמיק יותר בנושא ולשאול שאלות עמוקות יותראיפשרההוראת הקורס באנגלית 3.

.הציונים בקורס לא השתנו משמעותית בעקבות שינוי השפה4.

על מנת להרחיב את מגוון אפשרויות שיפתחו  , מומלץ להמשיך בהוראת הקורס באנגלית5.

.לסטודנטים



תודה רבה


