Spanish@HUJI – A2
סילבוס
היקף הקורס
קורסי  Safot@HUJIנלמדים במקביל לסמסטר האוניברסיטאי.
היקף הקורס  52שעות אקדמיות ,וכן נדרשת כשעה עבודה בבית על כל שעה אקדמית בכיתה.
מורה הקורס
ברברה דרייק
שפת ההוראה
ספרדית
מיקום הקורס
קמפוס ספרא-גבעת רם
תיאור כללי של הקורס
קורס  Spanish@HUJIברמה  A2מיועד לתלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס ברמה  ,A1ומטרתו להביא את
הלומדים ליכולות תפקוד בשפה ברמה  A2לפחות ,על פי המסגרת האירופית המשותפת לשפות ( .)CEFRהקורס
מתנהל בספרדית בלבד ,ומפתח במקביל יכולות הבנה ,הפקה ,אינטראקציה ותקשרות בין-תרבותית .במהלך
השיעורים התלמידים מתקשרים ביניהם ולומדים כיצד לרכוש את השפה באופן מיטבי .הידע הלשוני נבנה נדבך
על נדבך מתוך חשיפה לתכנים מגוונים בכתב ובעל-פה ,התנסות ודיון מפורש (בספרדית) ברכיבי שפה ובדפוסי
שימוש .הלומדים מפתחים מודעות לשונית ותרבותית ,בדגש על פרגמטיקה – הבנת קודים חברתיים ושימוש הולם
בשפה בהתאם להקשר.
מטרות הקורס
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פיתוח מסוגלות תקשורתית בספרדית ,באופן מדורג ויסודי
המשגה בשפה עצמה והפנמת השפה מתוך התנסות
היכרות תרבותית עם השפה הספרדית ודובריה
בניית ביטחון לפעול בספרדית
פיתוח כלים ללמידה עצמית מתוך מודעות לתהליכי הלמידה
ניצול מיטבי של הזמן ,במהלך השיעור ובמהלך העבודה העצמאית מחוץ לכיתה
יצירת סביבת לימודים מהנה ותומכת
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תוצרי למידה
עם סיומו של קורס  Spanish@HUJIברמה  ,A2הלומדים יהיו מסוגלים –
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

לפעול בשפה במצבים מוכרים ללא מאמץ רב.
לתחזק שיחה שבה ניתנת הזדמנות להבהרה; הלומד מובן על ידי בני שיחו למרות אי-דיוקים בהגייה.
להבין טקסטים נגישים הקשורים לתחומי העניין של הלומד ,גם ללא היכרות עם כל אוצר המילים.
לכתוב על תחומים הנוגעים לעיסוקיו של הלומד ,כולל הצגת עמדה והנמקתה.
לכתוב אימייל/מכתב למסירת מידע ושיתוף במחשבות גם בנושאים מופשטים.
לדון בכתב או בעל-פה בגוונים תרבותיים.
לדון ללא מאמץ ניכר בנושאים לשוניים/דקדוקיים תוך שימוש בשפת היעד ובמונחים מתאימים.
לערוך רפלקציה אישית בכתב ובעל פה אודות תהליכי רכישת השפה.

✓ להמשיך את לימודי השפה ברמה הבאה ע"פ הCEFR-
✓ להישען על הכלים שנרכשו בקורס כדי ללמוד במגוון אמצעים גם מחוץ למסגרת הקורס (כגון טנדם עם
דובר השפה או במסגרת שהייה בארצות היעד).
לתוצרי הלמידה של היחידה ללימודי שפות >>
שיטת ההוראה בקורס
בקורסי  Safot@HUJIהלומדים אחראיים לתהליכי הלמידה בתוך ומחוץ לכיתה .המורים מתווים את הדרך לרכישת
כישורי שפה פעילים מתוך התנסות ומנחים את הלומדים ,תוך מתן תשומת לב אישית ומודעות לצרכים השונים
בכיתה .המורים אינם במרכז העשייה בכיתה אלא מייצרים אינספור הזדמנויות לתקשורת אותנטית בין הלומדים,
תוך מתן משוב רלוונטי ממוקד .ההתנסות הפעילה מוציאה את הלומדים מאזור הנוחות ונדרשת נכונות לקחת
סיכונים ולטעות כדי לבסס יכולות משמעותיות .נעשה שימוש נרחב בעזרי למידה ויזואליים ובכלים דיגיטליים.
התקשורת הלא-מילולית משחקת תפקיד מרכזי במפגשים והנה חלק בלתי נפרד מפיתוח מודעות תרבותית והבנת
קודים חברתיים.
נושאי הקורס
 .1ילדות במבט תרבותי
 .2הבדלים בין-דוריים
 .3אהבה בעידן הטכנולוגי
 .4מיני משפחות שונות
 .5גסטרונומיה ובריאות
 .6אופנה וגוף
 .7סיפורי חיים ואתגרים
 .8ארגון וזמן
 .9חינוך וטכנולוגיה
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חומרי הלימוד
ספרי הלימוד לקורסי  Safot@HUJIמיובאים במיוחד עבורכם .עלות הספר כלולה בשכר הלימוד עבור הקורס.
הלמידה השוטפת ,כולל המשימות וההגשות ,מנוהלת באמצעות אתר ה MOODLE-של הקורס.
ספר הלימוד בספרדית:
Campus Sur: Libro del alumno (A1-B1), Barcelona: Difusión, 2017.

דרישות הקורס
 100%נוכחות במפגשים
עמידה בתנאי תקנון הקורסים.
הלמידה נשענת על הערכה מעצבת ,כלומר מגוון משימות ממוקדות בכתב ובעל-פה שמטרתן לאמוד את רמת
המסוגלות הנוכחית ,להעניק משוב מותאם אישית ולהזין את המשך תהליכי הלמידה.
הציון הסופי עבור הקורס מורכב מרכיבי הציון להלן:
▪
▪
▪
▪

משימות  CAN DOהבעה בע"פ30% :
משימות  CAN DOבמעבדת הכתיבה30% :
בחני  CAN DOמקוונים10% :
בחני אבני בניין של השפה30% :

גיליון הציונים זמין ב MOODLE-לכל אורך הקורס באחריות הלומדים לעקוב אחר תאריכי הגשה ולהשלים כל
משימה במועדה .לא יתקבלו הגשות באיחור.

סולם ההערכה המופיע ע"ג תעודת הסיום:
 100-90מצוין
 89-80טוב מאוד
 79-70טוב
 69-60מספיק
מתחת ל :60-אין זכאות לתעודת סיום
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