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5 הסיבות המובילות ללמוד ב 
Cornerstone

• ממוקם במרכז העיר ונקובר

• סביבה רב-תרבותית

•  תכנית גמישה ונוחה, למיומנויות 
שונות של בקיאות בשפה האנגלית

•  מדריכים בעלי ניסיון רב שנים בהוראה

•  קורסים ברמת איכות גבוהה, המספקים 
את  לשפר  ביותר  המהירה  הדרך  את 

האנגלית ולהסתגל לחיים המקומיים

במסגרת התוכניות שלנו, אנו מחויבים לעזור לסטודנטים לשפר 
את כישורי התקשורת שלהם ואת הידע בשפה האנגלית באמצעות 
נושאים  של  רחב  מגוון  הבוחנת  ומהנה  דינמית  כיתה  סביבת 
קורסים  מעניקה   Cornerstone ועדכניים.  מקומיים  רלוונטיים, 
באנגלית שהם נגישים, מקצועיים ומותאמים לצרכים הספציפיים 

של הסטודנטים.

שני-שישי

9:30 – 10:20 שיעור

10:20 — 10:30 הפסקה

10:30 — 11:20 שיעור

11:20 — 11:30 הפסקה

11:30 — 12:20 Class

12:20 — 13:00 הפסקה

13:00 — 13:50 שיעור

13:50 — 14:00 הפסקה

14:00 — 14:50 שיעור

תכנית אינטנסיבית לאנגלית משרה מלאה
תאריך התחלה: מדי חודש | משך 4-48 שבועות

תיאור תכנית
שלהם.  האנגלית  כישורי  את  במהירות  לשפר  לסטודנטים  המאפשרים  חודשיים  קורסים  על  מבוססת  זו  תוכנית 
התכנית מתיייחסת לכל ארבעת ההיבטים של השפה האנגלית: דיבור, הקשבה, קריאה וכתיבה, תוך התמקדות מיוחדת 
בדקדוק. התלמידים יתחילו את הקורס ברמה המתאימה ביותר ליכולתם, ויתקדמו שלב אחד בכל חודש עוקב. אנו 
ממליצים לתלמידים להירשם לתוכנית בת 4-6 חודשים כדי להשיג שיפור משמעותי; לסטודנטים עם ידע מינימלי 

בשפה האנגלית, אנו ממליצים על 8-12 חודשי לימוד.

דרישות קבלה
אין דרישה לרמת אנגלית מינימלית לצורך קבלה לתכנית לימודי אנגלית כשפה שניה. לפני תחילת השיעורים, כל 
הסטודנטים חייבים לעבור את מבחן המיון לאנגלית של Cornerstone כדי לקבוע את הרמה הנוכחית של הסטודנט 

בשפה האנגלית. 



Cornerstone רמות לימוד אנגלית של

 תכנית הלימודים המרכזית שלנו מכסה 12 רמות לימוד כלליות
)רמה אחת לחודש( 

טבלה זו זה נועדה רק כנקודת התייחסות והנחיה 
רמות  את  במדוייק  לספק  אמורה  ואינה  כללית 

התאימות באנגלית.

מבוא

רמה בינונית גבוהה
 המינימום הנדרש

עבור תוכניות התואר שלנו

רמה בינונית נמוכה
 המינימום הנדרש

 עבור לימודי התמחות
בקשרי לקוחות

מתחילים

רמה מתקדמת

רמת מתקדמים 
גבוהה

 רמה 
בינונית נמוכה

 רמה 
בינונית גבוהה



דרישות קבלה
קבלה  לצורך  מינימלית  אנגלית  לרמת  דרישה  אין 
לתכנית לימודי אנגלית כשפה שניה. לפני תחילת 
מבחן  חייבים לעבור את  כל התלמידים  השיעורים, 
את  לקבוע  כדי   Cornerstone של  לאנגלית  המיון 

רמת האנגלית הנוכחית של כל  התלמיד.

שני, שלישי וחמישי

18:00 — 19:15 שיעור

19:15 — 19:30 הפסקה

19:30 — 20:50 שיעור

לוח השיעורים
תכנית אינטנסיבית 

לאנגלית לימודי ערב
משך 12 שבועות לרמה

תיאור תכנית
המושלמת  האופציה  היא  הערב  לימודי  תוכנית 
לשפר  וצריכים  בבקרים  שעסוקים  אנשים  עבור 
את האנגלית שלהם במקביל. סטודנטים בלימודי 
ערב מסיימים רמה אחת כל 3 חודשים וממשיכים 
ארבעת  כל  את  מכסה  התכנית  הבא.  לשלב 
התמקדות  תוך  האנגלית  השפה  של  ההיבטים 

מיוחדת בדקדוק.

שאלו על תאריכי ההתחלה שלנו!

www.ciccc.ca
609 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B 4W4
+1 (604) 620-1111 | info@ciccc.ca


