
 

 

 דוגמא לכתבה עיתונאית לאווטבריין

 ראשון תואר ללימודי מכללה שבוחרים לפני לדעת שצריך דברים 8
 

לה  תואר ממוסגר שיספק את אימא ויגרום רקולא  ,האחרונות בשנים להכרח הפכה אקדמית השכלה

 ההשכלה לבעלי בכדי ולא מאחור הרחק כלל בדרך נמצא ,)לא עלינו:( ראשון תואר לו שאין מי לנחת.

 . הציבורי במגזרו הפרטי במגזר, העבודה בשוק ברור יתרון יש האקדמית

לטה חשובה יותר ולבחור חיע הזמן לעשות הגהיכן כדאי לטייל לאחר הצבא, ה אז אחרי שהחלטתם

איך  אז ."החלטה". אומנם מדובר בהחלטה לא קלה ביחס לטיול שאחרי הצבא, אבל מוסד לימודים

 בואו נראה. ומה חשוב לדעת? עושים את זה?

 ?לבחורכדאי  תואר איזהב - הכותרת גולת

תואר. מרבית הסטודנטים אלפי סטודנטים יוצאים מדי שנה לחפש את המטמון האבוד והוא בחירת 

וחלקם מסתפקים בתארים פופולריים. החוכמה היא  ,תואר מפוצץ כדי להרשים את הסביבהבבוחרים 

אר מעניין, תואר שתוכלו לעמוד בו, תואר שתוכלו ונה על הקריטריונים הבאים: תולבחור בתואר הע

 .תואר שיאפשר לכם להרוויח הרבה כסף – וחשוב מכל משהו  עמולעשות 

 לאוניברסיטאות ביחס הלימוד שכר

בהורים  אלה שלא בורכובמיוחד  ,הוא נושא תשלום שכר הלימוד הנקודה הכואבת לכל סטודנט

ביחס לשכר הלימוד רבים נוטים לחשוב כי שכר הלימוד במכללות יקר יותר  "אמידים".

הכנו עבורכם בסוף הכתבה מחירון מכללות כלל ארצי שיאפשר לכם להבין  באוניברסיטאות. לשם כך

  ..(.בקיצור, זה רק נשמע יקר.)היכן אתם עומדים. 

 תואר מוכר שיש מה לעשות איתו ביום שאחרי

אולם אם כבר אתם משקיעים בבחירת מוסד לימוד, כדאי  אר בסופו של יום הוא נייר ממוסגר.נכון שתו

ת התואר. חשוב ללמוד רק במקום מוכר המספק תואר שיאפשר לכם למצוא עבודה לבדוק את יעילו

 נחשקת ביום שאחרי. 

 עמידה בתנאי קבלה

את התנאים תוכלו לברר כללה למכללה, לכן חשוב לבדוק זאת מראש. מתנאי קבלה משתנים מ

 בקיצור, חבל לבזבז דמי הרשמהבשיחת הטלפון או באתרי אינטרנט של המכללה שתרצו ללמוד בה. 

 אין לכם סיכוי להתקבל אליה. על מכללה ש ואנרגיות

 האווירה ואופי המכללה

נכון  .(סנקה) -"הלימודים חדר בשביל אלא החיים למען לא לומדים אנוזה הזמן להזכיר את הציטוט "

ירה לא נעימה וכיפית, מה זה שכל אימא רוצה שהבן/הבת שלה יחרשו בלימודים, אבל אם האוו

 בקיצור, בדקו שיש גם קצת "פאן" באוויר.  שווה?

 תמיד כדאי ללמוד עם חברים



 נכון שכדאיזה . (רושפוקו לה דה פרנסואה) -"הספרים את מאשר האנשים את ללמוד יותר טוב"

למצוא , ובד בבד שתמיד אפשר להכיר חברים חדשים במכללה ללמוד עם חברים טובים, אבל זכרו

 . (לרווקים שבניכם)שידוכים 

 שילוב של עבודה ולימודים

ללות מציעות כיום מכ"קשה יש רק בלחם".  בחבר'ה, קשה לשלב לימודים ועבודה, אבל כמו שאומרים

לימודי ערב או לימוד בוקר, כך שתוכלו לשלב עבודה ולימודים בקלות רבה, אולם כדאי לברר זאת 

 מראש ולבחור במכללות "גמישות" מבחינת שעות לימוד. 

 שווה לבדוק -מלגות לסטודנטים

אלפי מלגות  החשוב לבדוק אם המכללה שבה אתם מעניינים ללמוד מציעה מלגות לימודים. מדי שנ

מחולקות לסטודנטים העונים על קריטריונים מסוימים דרך סיוע חיצוני ודרך סיוע של המכללה. זאת 

 תוכלו לבדוק טרם הרישום באתרי אינטרנט או מול יועצי המכללה.

מכללות כלל ארצי שוט הכנו לכם מחירון פאז במקום להתחיל בסבב טלפונים למכללות שונות, 

 ממש כאן. ,כן ,שיאפשר לכם לדעת כמה זה עולה לכם. פשוט ללחוץ על הלינק ולדעת יותר!  כן

 

 

 

 

 


