
 
 
 

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

 זום אינטרקטיביקורס -ב רמה מדוברת ספרדית קורס סילבוס
 אליסיה מלר :מורה

 
 שלנו הידע את ונעמיק' א ברמה הפסקנו בה מהנקודה הלמידה את נמשיך' ב רמה מדוברת ספרדית בקורס
 .הספרדית בשפה

 
 

 :הקורס אודות
 סוגי את נלמד ן,כ כמו. המילים אוצר את וירחיבו שלהם השיחה יכולות את ישפרו זו ברמה המשתתפים

 התרבות על נלמד, בנוסף. עבר בלשון אירועים על לספר לנו שיאפשרו הפועל של נוספים ומבנים העבר
 .הלטינית וההיסטוריה

 
 

 :הקורס מטרות
 .הספרדית בשפה הידע העמקת

 
 

 :יעד קהל
 -20 כ של ספרדית קורס שלמדו לתלמידים או באקסטרא א' רמה ספרדית קורס לבוגרי מיועד הקורס
 .03 – 6225333ון בטלפ לרמה בנוגע ההרשמה טרם להתייעץ מתבקש אצלנו למד שלא מי, שעות
 
 

 :הקורס נושאי
 מאורעות את לספר לנו שיאפשרו הפועל של נוספים ומבנים בספרדית העבר סוגי את נלמד 

 .עבר בלשון
  קצרים ספרותיים טקסטים של הקריאה יכולות את נשפר. 
 קצרים סיפורים באמצעות כתיבה נתרגל. 

 
 

 אליסיה מלר: -אודות המורה
 אם כשפת ספרדית דוברת •
 של הרשמי המכון סרוונטס מכון של זרה כשפה ספרדית הוראת קורס ובוגרת הוראה תעודת בעלת •

 העולם ברחבי ספרדית להוראת ספרד ממשלת
U.M.I.P - •  זרה כשפה ספרדית להוראת בספרד שבסנטאנדר פליו מננדס אוניברסיטת בוגרת 

 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
 20:00 - 18:00  ב 06.12.2021 1
 20:00 - 18:00  ב 13.12.2021 2
 20:00 - 18:00  ב 20.12.2021 3
 20:00 - 18:00  ב 27.12.2021 4
 20:00 - 18:00  ב 03.01.2022 5
 20:00 - 18:00  ב 10.01.2022 6
 20:00 - 18:00  ב 17.01.2022 7
 20:00 - 18:00  ב 24.01.2022 8

 
 31.01.22 -שיעור השלמה ייקבע ל -**במקרה של ביטול/דחייה

 
 :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%91/
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%91/

