ספרדית למתקדמים  A2–B1לפי מסגרת התייחסות אירופית משותפת לשפות
מרצה :פלורה מנדוזה

☼

שעות קבלה :בתאום מראש ☼ מיילpondia@gmail.com :
קורס  2626/2625ימי ד' 12:00 – 8:00

תיאור הקורס ושיטת הלימוד:

במהלך הקורס נלמד:

הקורס מיועד לתלמידים אשר השתתפו בקורס למתחילים
וקיבלו ציון עובר או לאלו שרמת הספרדית שלהם מתאימה
לקורס למתקדמים.
הקורס מבוסס על גישה השואפת לפתח את יכולות הלומד
להבין ולתקשר בספרדית בהקשרים יום -יומיים.
אנו נמשיך להדגיש את ארבע הכישורים הלשוניים
 דיבור ,הקשבה ,קריאה וכתיבה  -ונקרא טקסטים ספרותייםקצרים ,אשר יסייעו להגביר ולהעמיק את הידע שלנו על השפה
הספרדית ועל תרבויות ומסורות של ספרד ואמריקה הלטינית.
חיזוק מיומנויות השפה יעשה באמצעות תרגול בכתה ,שימוש
בעזרים אור-קוליים ,התנסות בהבנת הנקרא והבנת שיח ,משימות
לעבודת בית וכן עבודה עצמאית של התלמידים.
נמשיך ללמוד מבנים דקדוקיים ולהרחיב את מיומנויות השפה
שנלמדו בקורסים קודמים ,על מנת לפתח את הדייקנות והדיוק.
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טקסטים ,תרגילים ושעורי בית יועברו באמצעות אתר Moodle

להביע העדפות ולספר מה מוצא חן בעינינו
לבקש טובה ולתת רשות
לתת תירוץ ולהצדיק אותו
לדבר על תוכניות לעתיד
לתאר פעילות שמתרחשת עכשיו
לתאר ולהביע דעה אודות פעולות שהתרחשו בעבר
לתת עצות והמלצות
להבין את המלצות והוראות רופאים
לדבר על פעולות מתמשכות בעבר
לשוחח אודות ולהביע רגשות
למקם אירועים שקרו בעבר
לתאר הרגלים מהעבר ומההווה
לדבר על שינויים שהתרחשו בעבר
לדבר על איסורים וחובות

השיעורים מבוססים על אינטראקציות בין התלמידים בשפה הספרדית ,עם הזדמנויות לתרגול השפה בזוגות ,בקבוצות קטנות
ובמערך הכלל -כתתי .התלמידים יתבקשו לדבר רק ספרדית בכיתה .בכל שעור תרגול השפה יעשה באמצעות משימות מגוונות
ומאתגרות הדורשות שימוש במיומנויות הקריאה ,כתיבה ,דיבור והקשבה .תרומתך למהלך השיעור תעיד על כך שלמדת את
החומר מבעוד מועד.
מדי פעם יהיו גם בחני פתע על מנת לאמוד את מידת ההתקדמות של התלמידים בחומר הנלמד ,אך תוצאותיהם לא תחשבנה
בשקלול הציון הסופי.
תלמידים אשר החלו ללמוד ספרדית בסמסטר א' מחויבים להמשיך גם בסמסטר ב' .תלמידים אשר מעוניינים להתחיל את
הלימודים בסמסטר ב' מתבקשים לפנות למרצה על מנת לבדוק אם רמת הספרדית שלהם מתאימה לתכני הקורס.
דרישות הנוכחות בשעורים :על פי תקנון האוניברסיטה.
מרכיבי הציון:
 20%שיעורי בית בכתב ובעל פה.
 20%בוחן אמצע סמסטר
 30%עבודה  /פרויקט
 30%מבחן סופי
ציון עובר60 :

