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 מכינה ייעודית–סילבוס שנתי לקורס באנגלית 

  יח"ל 5

96-151-15/16/17/18 

 טתשע"

 מפגשים 28, ש"ש 4היקף ש"ש: 

 רכזת: גב' סוזי גל

  חנה וולף מרצות: גב' סוזי גל, גב' 

 

  12:00-15:30/ 8:00-11:30 -הלימודים יתקיימו פעם בשבוע יום ד .1
 

  -ספרים .2
Reading with Awareness English for Academic Purposes: Upper-Intermediate Level 

Coursebook and Workbook/ האוניברסיטה הפתוחה. 
 

  -באתר האוניברסיטה הפתוחהו אקדמוןבאת הספרים ניתן לרכוש 
https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dlamdal/lamda.main 

אנגלי או מילון –עברי  –מילון אנגלי עברי    -או–  מילון אוקספורד אנגלי אנגלי עברי  ניתן להשתמש ב .3

 אלקטרוני 

   במבחני כיתה וסמסטר ובמבחן הסופי לא יותרו לשימוש יישומי מילון במחשב או בסלולרי             

  -הוראה מתוקשבת .4
 מאפשרת העלאת חומרי לימוד והעשרה וקשר עם המורה.  -MOODLEמערכת ה

          מהקורס.  נדרשת גישה למחשב )אינטרנט( וכתובת מייל פעילה כחלק בלתי נפרד        

               

 תוכנית הלימודים: .5
 : ת הקורסומטר

ויכולת להשבה על  הבנת הנקרא, עם דגש על ברמה אקדמיתהאנגלית התמודדות עם מיומנויות לידע ו *הקניית

 . במדויק ובצורה תקינהשאלות 

השפה האנגלית, דרך חווית למידה *חיזוק תחושת היכולת והבטחון העצמי של הסטודנט להתמודד בהצלחה עם 

 חיובית.

 

 תכני הקורס: 

 .ותחבירדקדוק של  יסודאוצר מילים, עקרונות  *הקנייה ותרגול של

 שיחה, הצגת נושא וקיום דיון בנושאים שונים.-*פיתוח מיומנויות בעל פה

 הבעה בכתב וניסוח תשובות לשאלות מסוגים שונים כנדרש.-העשרת מיומנויות כתיבה*

 

 דרכי הוראה ותרגול:

)מהפרטים לעקרונות( כדי להתאים  B-U)מהעקרונות לפרטים( ו   D-Tשילוב גישת -*הוראה פרונטאלית

 ותכנים שונים.למידה  לסגנונות

עבודה בזוגות/קבוצות קטנות לחיזוק הקשרים בין הסטודנטים ויצירת חווית למידה משמעותית עם -*תרגול בכיתה

 השווים.קבוצת 

 לתרגול קבוצתי של אוצר מלים וכדו'.  Quizletאתרים כגון -*שימוש בטכנולוגיה
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 דרישות הקורס:

 מבחנים.ומטלות כיתתיות והכנת שיעורים  ביצוע, בכל שעות הלימוד נוכחות פעילה*

 60ציון עובר: * 

 

 

  30%ציון סמסטר א=    ציון הקורס:  .6
 50%=ציון סמסטר ב                     

 פרזנטציות(בחנים, הכנת ש.ב., , והשתתפות )נוכחות 20%הערכת מרצה =                     

 

 /שאלון הקראתהזכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות או המעוניינים לעבור אבחון לשם קבלת התאמות )תוספת זמן, . 7

 ידית, כדי לא להחמיץ את קבלתן כבר במבחן סמסטר א'.י( נדרשים לגשת למזכירות המכינה מתשובות לבוחןהכתבת 
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