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קורסים בתיירות   >תיירות אתגרית  > XCOOL תיירות אתגרית > מסלולי לימוד > דף הבית
 אנגלית מקצועית למורי דרך < אתגרית

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 קורס אנגלית מקצועית למורי דרך ולמדריכי טיולים

 <<דף מידע -אנגלית מדוברת למורי דרך ומדריכי טיולים 
לענף התיירות מקום מרכזי בחיים המודרניים ובכלכלה של מדינות רבות. מספר התיירים הבאים  -רקע

ידי שנה, ועקב כך נוצר ביקוש רב למדריכים מקצועיים המסוגלים להדריך תיירים בשפה לארץ גדל מ
האנגלית. גם בתחום התיירות היוצאת קיים ביקוש רב למדריכים השולטים בשפה האנגלית והמסוגלים 

 .לקשר בין הקבוצה לבין גורמי התיירות המקומיים בארץ ובעולם
 

ראת אנגלית, מדריכת טיולים, בעלת ניסיון רב להו  PhDד"ר לובה מיטניק. בעלת תואר -מרכז הקורס
 הבהוראת אנגלית ובהדרכ

 
מורי דרך פעילים המעוניינים לגשת לבחינות לצורך קבלת אישור משרד התיירות, תלמידים  -קהל היעד

 לבקורסים למורי דרך, מדריכים ומלווי קבוצות לחו"
 

 .שעות לימוד 56סה"כ  20:30-17:00במכללה בוינגייט ימי ג'  לימודים ה -הלימודים מתכונת
 

הלימודים בקבוצה קטנה וכוללים התנסות מעשית בשיחה ובהרצאה באנגלית תוך  -מתכונת הפעילות
שימת דגש על: העשרת אוצר המילים הקשור לתיירות והדרכה, הכרת תרבות השיחה של ארצות דוברות 

 .אנגלית, לימוד ההבדלים בין האנגלית המדוברת בארצות השונות, ניסים, ביטויים וסלנג
 

 .אישור השתתפות בלימודיםבסוף הקורס יינתן  -תעודה

 

בית הספר לתיירות אתגרית צבר ניסיון רב בהכשרת מדריכי טיולים בארץ ובעולם ובהם  -למה אצלנו

קורסים למורי דרך ומדריכי טיולים מסוגים שונים. בבית הספר מלמד צוות מקצועי של מרצים כל אחד 

 .מומחה בתחומו. בבית הספר לתיירות אתגרית תקבלו יחס אישי ולווי צמוד בכל תהליך ההכשרה

 

 

 
קורס מורי דרך  

 
קורס טיפול בהרפתקה  

 
קורס מדריכי גלישה מצוקים  

 
בחו"ל קורס מדריכי טיולים  

 
קורס מדריכים לרכבי שטח  

 
קורס מדריכים לניווט ספורטיבי  

 
קורס מנחי סדנאות שטח  

 
קורס מדריכים לאופני שטח  

 
קורס מתכנני ובוני שבילי אופניים  

    
 

קורס מדריכים להישרדות      
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