תכנית הלימודים של החוג לאנגלית
לסטודנטים שמתחילים בשנה"ל תשע"ז

היקף החוג 32 :ש"ש
שנת לימודים
המומלצת ללמוד
את הקורס

שם הקורס/נושאי הלימוד

ש"ש

א

ב

ג

ד

 Δתנאי קדם * /הערות

חטיבת לימודי מיומנויות השפה האנגלית ( 11ש"ש )
קורסי חובה
דקדוק (חובה)

2

√

*חובה לשנה א

יסודות השפה האנגלית (חובה)

1

√

*חובה לשנה א

הבעה בעל פה למטרות אקדמיות (חובה)

2

√

*חובה לשנה א

מיומנויות השפה למתקדמים :הגישה
הלקסיקונית במבחן (חובה)

2

קריאה וכתיבה כתהליך (חובה)

2

קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות (חובה)

2

 Δדקדוק
 Δהבעה בעל פה למטרות אקדמיות
 Δקריאה וכתיבה כתהליך
*חובה לשנה א

√
√

 Δקריאה וכתיבה כתהליך

√

חטיבת ספרות ותרבות אנגלית (סה"כ  7ש"ש)
קורסי חובה ( 4ש"ש)
דרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור
הקצר (חובה)
מבוא לשירה (חובה)

1

√

√

*הקורס מתקיים פעם בשנתיים

1

√

√

*הקורס מתקיים פעם בשנתיים

מבוא לדרמה (חובה)

1

√

√

*הקורס מתקיים פעם בשנתיים

1

√

√

*הקורס מתקיים פעם בשנתיים

ספרות ילדים (חובה)
קורסי בחירה (יש לבחור  3ש"ש)
(מדי שנה יוצעו מספר קורסים מרשימה זו)

תגובות ספרותיות בשואה (קורס מקוון)

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

הנרטיב של הדור השני לשואה

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

הרומן הספרותי בהשתקפות הקולנוע
(קורס מקוון)

√

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

קריאה בספרות מופת באנגלית (קורס מקוון)

√

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

הוראת הספרות האנגלית (קורס מקוון)

√

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

ספרות אמריקאית (קורס מקוון)

√

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

תיאוריות ביקורת של ספרות האנגלית

√

√

√

√

 Δדרכים לקריאה ביקורתית של הסיפור הקצר או
מבוא לשירה או מבוא לדרמה או ספרות ילדים

מוטיבים תנכיים בספרות האנגלית

חטיבת בלשנות חינוכית (סה"כ  8ש"ש)
קורסי חובה ( 7ש"ש)
מבוא לפונולוגיה (חובה)
מבוא לבלשנות חינוכית (חובה)

1
2

בלשנות יישומית (חובה) (קורס מקוון
ופרונטאלי)
דקדוק פדגוגי (חובה) (קורס מקוון משולב
עם מפגשים פרונטאליים מרוכזים)

2
2

√

*חובה לשנה א

√

*חובה לשנה א
√
√

 Δמבוא לבלשנות
 Δדרכי ההוראה של השפה האנגלית א
 Δדקדוק

שנת לימודים
המומלצת ללמוד
את הקורס

שם הקורס/נושאי הלימוד

ש"ש

א

ב

ג

ד

 Δתנאי קדם * /הערות
 Δמבוא לבלשנות

קורסי בחירה (יש לבחור  1ש"ש)
(מדי שנה יוצעו מספר קורסים מרשימה זו)

ניתוח שיח (מקוון)

1

התפתחות לשונית

1

דו לשוניות (קורס מקוון)

2

יזמות ופרויקטים בית ספריים ( יש לבחור מינימום  2ש"ש)
קורסי בחירה מדי שנה יוצעו קורסים מרשימה זו .כל הקורסים הנם סדנאות .שנה ב'-ד' בלבד.
עיתונאות  -כתיבה ,עריכה והוצאה לאור

1

√

כתיבה יוצרת (מקוון)

1

√

מהתיאטרון אל תוך הכיתה

1

√

מחקר פעולה בשיעורי אנגלית

1

√

ניהול כיתה בשיעורי אנגלית (מקוון)
שיטת היקי א :הוראת כתיבה וקריאה
לילדים בעלי לקויות למידה
שיטת היקי ב :אימון הוראה פרטנית
בהשגחה
שילוב תכנים יהודיים בהוראת אנגלית

√
√
√
√

√
√
√
√

1

√
√

√
√

√
√

1

√

√

√

1

√

√

√

1

 Δשיטות היקי א

קורסי בחירה (יש לבחור  2ש"ש)
קורסי בחירה מתוך מגוון שיעורי בחירה בחוג

קורס סמינריוני ( 2ש"ש)

2

(בשנים ג-ד)

קורס מתקדם מתוך קורסי בחירה בחוג
המוגדר שו"ס או סמינריון.

√

2

√

חובות נוספים בחוג
מבחן מיומנות השפה האנגלית

√

√

בתום שנה א' ושנה ב' ,סטודנטים ייגשו למבחן מיומנות
השפה האנגלית בכתב ,בקריאה ובעל פה .סטודנט שלא
יעבור את מבחני המיומנות עם ציון מינימום של  ,80ישלים
במהלך הקיץ תכנית המותאמת אישית לצרכיו ויאלץ
להיבחן שנית בתחילת שנת הלימודים כדי להשתתף
בקורסים מתקדמים יותר .במידה שתלמיד זה לא יעבור את
המבחן בפעם השנייה ,הוא יחויב בלימוד חוזר של קורס זה.

חובות נוספים במכללה
סוג החובה במכללה

הערות

חוג נוסף

יש לעיין בחובות החוג הנוסף שבחרת במידעון או באתר המכללה

לימודי חינוך

לתלמידי אנגלית יש תכנית ייחודית ללימודי חינוך והוראה .בנוסף לקורסים
דרכי הוראה של שפת האנגלית  2( 1ש"ש) ודרכי הוראה של שפת
האנגלית  2( 2ש"ש) במסגרת קורסי החינוך הכלליים הסטודנטים בחוג
ילמדו קורסי חינוך מיוחדים בשפה האנגלית המיועדים למורים
לאנגלית .פרטים בהמשך ובדף החוג באתר המכללה.
פרטים במידעון ובאתר המכללה.

לימודי יסוד והעשרה
הכשרה מעשית בחוג ובחוג נוסף
עבודות סמינריוניות

פרטים באתר המכללה .סדנת הכשרה מעשית של החוג לאנגלית מתקיימת
בימי לימוד הרגילים במכללה.
עבודה סמינריונית אחת בחוג לחינוך ועבודה נוספת באחד מחוגי הלימוד.
בחוג השני ,שבו לא כותבים עבודה סמינריונית ,יש להשתתף בקורס מתקדם
ולכתוב במסגרתו עבודה לסיום הקורס.

