
 
 
 

 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת *

 קורס פרונטלי -'א רמה מדוברת ספרדית סילבוס
 פטריסיה בורינסקי :מורה

 
, משפטים לחבר הכלים את יקבלו המשתתפים. השפה של הבסיס את נלמד 'א רמה מדוברת ספרדית בקורס

 .יומיומית ברמה ולכתוב לקרוא, בסיסית שיחה לנהל
 

 :הקורס אודות
 טקסטים לקרוא יכולת יפתחו, שונים נושאים על שיחה לנהל מילולית יכולת ירכשו זו ברמה המשתתפים

 שיח-דו תרגול באמצעות וחווייתית דינמית בצורה מועבר הקורס, כן כמו. עצמם על סיפורים ולכתוב קצרים
 .דיאלוגים והדמיית

 
 

 :הקורס מטרות
 .הספרדית בשפה יומיומית בסיסית שליטה נרכוש

 
 

 :יעד קהל
 הספרדית השפה את ללמוד שרוצה מי כל 
 מקדים ידע ללא מתחילים 

 
 

 :הקורס נושאי
 האישי העולם תחומי ושאר מקצועות, עיר, משפחה -יומיומיים נושאים על שיחה לנהל נלמד 
 קצרים טקסטים של הקריאה יכולות את נפתח 
 ת, והטיו פעלים, עצם שמות, תואר שמות ן: כגו הדקדוק יסודות ואת המשפט מבנה את נלמד

 ועוד מספרים
 קצרים סיפורים כתיבת באמצעות כתיבה נתרגל 

 
 

 בורינסקי פטריסיה – המרצה אודות
 אם כשפת ספרדית דוברת 
 אביב תל אוניברסיטת מטעם ופסיכולוגיה בחינוך ראשון תואר בעלת 
 אביב תל, אמריקה לידידות המכון מטעם לספרדית כמורה הוכשרה 
 מגוונות לאוכלוסיות הספרדית השפה בהוראת רב ניסיון בעלת 

 

 

 

 

 



 
 
 

 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת *

 הקורס:  ז"לו

 שעות יום תאריך מפגש
1 07/31  20:00 - 18:00  ג 2021/
2 07/20  20:00 - 18:00  ג 2021/
3 07/72  20:00 - 18:00  ג 2021/
4 08/30  20:00 - 18:00  ג 2021/
5 08/10  20:00 - 18:00  ג 2021/
6 08/71  20:00 - 18:00  ג 2021/
7 08/13  20:00 - 18:00  ג 2021/
8 09/41  20:00 - 18:00  ג 2021/
9 10/50  20:00 - 18:00  ג 2021/

10 10/21  20:00 - 18:00  ג 2021/
 
 19.10+26.10שיעורי השלמה במקרה של ביטול/דחיה מטעם אקסטרא: 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 xtra5@student.co.ilמייל: 
 : 03-6225333טלפון

 אקסטרא אתר
 
 אקסטרא תקנון -סגר של במקרה שינוי/ביטול לרבות אקסטרא בתקנון לעיון*

https://xtra.student.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%90/
https://xtra.student.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%90/

