ספרדית למתחילים  A1-A2.1לפי מסגרת התייחסות אירופית משותפת לשפות
מרצה :פלורה מנדוזה

☼

שעות קבלה :בתאום מראש ☼

מיילpondia@gmail.com :

…………………………………………………………………………………………………………
קורס  1626ימי ג' 12:00 – 8:00
קורס  1636ימי ג'  14:00 – 12:00וימי ה' 14:00- 12:00

תיאור הקורס ושיטת הלימוד:

במהלך הקורס נלמד:

הקורס מיועד לתלמידים ללא ידע מוקדם בשפה
הספרדית .קורס זה שם דגש על דיבורעל מנת לפתח
את יכולתו של התלמיד/ה להשתמש ולהבין ספרדית
בהקשרים מעשיים
ויומיומיים.
משולבים בשיעורים ארבעה כישורי שפה  -דיבור,
הקשבה ,קריאה וכתיבה וכן חשיפה לתרבויות
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.
נלמד להכיר את הדקדוק בשפה הספרדית ,אך הדגש
הינועל שימוש במבנים דקדוקיים לצרכי הבעה,
למשל לתאר הרגלים שבשגרה ,פעילויות אהובות
ותחביבים ,או לביצוע פעולות יום -יומיות כמו הזמנת
אוכל במסעדה.תלמידים יתבקשו להשתמש בשפה
באופן אקטיבי בכתה .יחד עם זאת ,בהתאם לצורך,
הסברים ונקודות חשובות להבנה יועברו על ידי
המרצה בעברית.

• לתת ולבקש פרטים אישיים )שם ,מספר טלפון ,גיל,
מקצוע ,וכו'(
• לתאר קשרי משפחה
• להביע העדפות ולספר מה מוצא חן בעינינו
• לעשות קניות קטנות
• לשוחח על פעילויות במהלך השבוע ובסופי שבוע
• לשאול "מה השעה?" ולתת מענה
• להזמין אוכל במסעדה או בפאב
• לתאר שכונה ואת מיקומם של אתרים בעיר או בשכונה
• לתאר ארץ/מדינה
• לשוחח על חייו של אדם :ביוגרפיות
• זמן עבר ,לדבר על הדברים שעשינו בסוף שבוע
• לתאר מקום מגורים

טקסטים ,תרגילים ושעורי בית יועברו באמצעות אתר .Moodle
השיעורים מבוססים על אינטראקציות בין התלמידים ,עם הזדמנויות לתרגול השפה בזוגות ,בקבוצות קטנות ובמערך
הכלל-כתתי .מאד מומלץ להגיע לכל השיעורים על מנת להפיק את התועלת המרבית מהפעילויות והתרגול בכתה ,שבעזרתם
תוכלו להשתמש ולתקשר בשפה הנרכשת .ההשתתפות בתרגול הכיתתי גם עוזרת לרכוש בטחון עצמי ביכולת ההבעה
בספרדית תוך כדי לימוד וגם תורמת ליצירת אוירה כיפית וחיובית בין כלל התלמידים ובין המורה .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 השני מתבקשים לפנות למרצה על מנת לבדוק אם רמת הספרדית שלהם מתאימה לתכני הקורס.
דרישות הנוכחות בשעורים :בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.
מרכיבי הציון לסמסטר א' וסמסטר ב'
 % 10שיעורי בית בעל פה ובכתב
 % 20בוחן אמצע סמסטר
 % 30עבודה  /פרויקט
 % 40מבחן סופי
ציון עובר60 :

