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 הניסויסביבת 

תכנית למגזר החרדי בהתמחות לחינוך מיוחד וקידום נוער, 

 מסלול משלימי תואר ומסלול סדירים    

 אקדמיפטור  –אנגלית בסיס 

6 (2013-ג מ"בהתאם להחלטת המל)ס "שש 

 (שעות 2)למידה מקוונת ( + שעות  4)מפגש כיתתי 

21  באנגליתסטודנטיות ברמות ידע שונות 

 

או התנאים להצלחה בקורסים מתקדמים  חומר הליבה: 

oגבוהה ורשימת   המילים עם רמת השכיחות הכי 2000-שליטה ב
AWL 

oיכולת קריאה שוטפת של טקסט 

 

 



 נגישות של חומר הליבה: האתגר

 נגישות טכניותבעיות 

oגישה מוגבלת למחשב 

o  גישה מוגבלת לרשת 

 .סינכרונית-אללמידה דרוש יישום . סינכרוניאפשרות לקיים שיעור אין  ←

 

 בנגישות של התכנים עצמם  בעיות 

o מוגבלמילים אוצר 

o שוטפתקריאה ברמה נמוכה ולא 

 כתוצאה מכך החומר עצמו בלי תיווך לא נגיש לסטודנטיות ←

ללמידה משמעותית   מובילהלא  MOODLE-עצמית בלי תמיכה בעבודה ו ←

 ולא לשיפור דרמטי במיומנויות הבסיסיות באנגלית

 



 קסט-סקרין: פתרון לבעיות הטכניות

מאפשר להקליט  , בגרסת החינם של היישום, קסט-סקרין

כולל דיבור  , דקות את כל המתרחש במסך 15במשך 

 .ואפשרות לוידאו

 

נוח ביותר לשימוש 

איכות אודיו ווידאו גבוהה מאוד 

 

 לאתר אפשרות להעלות את ההקלטותMOODLE 

 על הסמרטפוןההקלטות ולשמור את אפשרות להוריד 
 סטודנטים יכולים ללמוד בכל זמן ובכל מקום ללא צורך ברשת←

 



 פתרונות לבעיות נגישות התכנים עצמם

  פתרון לבעיית אוצר המילים המוגבל: 

o המאפשר לאתר מילים לפי רמת השכיחות שלהם הוא הכלי
Classic Vocabprofile-Lextutor :http://www.lextutor.ca/vp/eng/ 

 

 הדרכה לאתרLextutor  

 

K1+K2+AWL : מהמילים בכל טקסט    85-90%מהווה בין 

o מהמילים בטקסט   95-98%לרמת פטור צריך להבין לפחות
(K5-6) 

שיפור קריאת מילים עם שכיחות גבוהה 

http://www.lextutor.ca/vp/eng/


 התכנים עצמם המשך פתרון לבעיות נגישות 

פתרון לבעיית הקריאה ברמה נמוכה ולא שוטפת 

 

o היא תנאי להבנת הנקרא וכוללתקריאה שוטפת: 

 מיליםקריאה מדויקת של 

 פיענוח מילים בלי מאמץ קוגניטיבי   : אוטומטי של מיליםעיבוד 

 היא מסייעת  , האינטונציה נושאת משמעות תחבירית: פרוזודיתקריאה

 בפירוק משפט לרכיביו התחביריים

 

 קריאה פרוזודית  שיפור 



 קסט ככלי תמיכה ללמידה-סקרין

סינכרונית-אהוא כלי מצוין להוראה מקוונת קסט -סקרין. 

 

 מגוון רחב של פעילויות דידקטיות התומכות  הכלי מאפשר
 :בלמידה

o להכיר לסטודנטים כלים נוספים  , מושגיםלהסביר( ראו וידאוLextutor) 

o ושימוש באסטרטגיות  להדגים תהליכי חשיבה 

oלתת משוב על משימות 

o (הערכת סטודנטים)הקלטת משימות על ידי הסטודנטים 
   

הקלטת משוב 
 

 סטודנטים  הערכת 
 



 קסט  -השלכות של השימוש בסקרין

השלכות על הלמידה: 
o מסוגלות  יצרה הרגשת נגישות לחומר 

oעלייה דרמטית ברמת המוכנות להתמודד עם טקסטים באנגלית  ,
 בבית ובשיעורים  

o  שיפור ניכר בפיענוח טקסט והבנת החשיבות של קריאה שוטפת
 לתהליך רכישת השפה והבנת הנקרא

oלקיחת אחריות על הלמידה והגשת בקשות לעזרה אישית 

 

השלכות על ההוראה  : 
oההקלטות מחייבות הוראה תמציתית ותכליתית יותר 

o הסטודנטיםההוראה יותר מותאמת לצרכים של 



 קסט בעתיד-שימוש בסקרין

יישומים ספציפיים: 

oקסט למשימות ולהערכת  -להרחיב את השימוש בסקרין
 (כולל הערכה עצמית) הסטודנטים

o  לאפשר גישה לכל חומרי הלימוד בהקלטות 

 

יישום בקורסים נוספים: 

oהכלי מתאים לכל חומר לימוד ולא רק לחומרי לימוד טכניים 

oהכלי מתאים ללמידה בכיתות הפוכות 



 תודה












