УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Енглески језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

60242

Број ЕСПБ:

8

Шпански језик 1

Наставник:

Вучина-Симовић Ј. Ивана

Статус предмета:

И

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

2

6

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

1. Образовни циљ:
Оспособљавање студената путем комуникативне наставе да се на шпанском језику споразумевају у складу са дескрипторима за
ниво А1+/А2 Заједничког европског референтног оквира.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Специфични исходи – Студент разуме изразе и речи који су носиоци значења за непосредна подручја активности (нпр. основне
личне и породичне ствари, куповина, запошљење...). Може да једноставно опише или представи особе, радње и појаве из сфере
свог интересовања употребљавајући кратке исказе. У стању да води разговор током уобичајених и обичних послова који се своди
на размену једноставних и директних информација о блиским темама. Разуме краће и обичне писане текстове о уобичајеним
темама, са великим бројем израза у честој употреби. Пише једноставније изразе и просте реченице уз употребу везника као што
су "и", "а", "али", "зато што".
3. Садржај/структура предмета:
Обрада лексичких, граматичких, ортоепских, социолингвистичких и прагматичких елемената којима се студент оспособљава да
разуме и продукује усмене и писане краће текстове на блиске теме у складу са дескрипторима за ниво А1+/А2.
Разноврсне комуникативне активности на теме одабране из савремене литературе, као и на теме према избору студената,
превасходно из приватног, јавног и образовног домена језичке употребе у складу са дескрипторима за ниво А1/А2.
4. Методе извођења наставе:
Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Колоквијум

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
40.00 Писмени испит
Активност у току предавања

Обавезна
Да
Да

Поена
40.00
20.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1, Alba, Águeda
Álvarez Martínez, María
2,
Ángeles
Álvarez Martínez, María
3,
Ángeles
Cáceres Lorenzo, M. T.; M.
4,
Díaz Peralta
5, Николић, Марина
6, CLAVE

Датум:

24.12.2013

Назив
Издавач
Prisma comienza: método de espanol para
Madrid: Edinumen
extranjeros. Prisma del alumno: nivel A1
Sueña 1. Español lengua extranjera: nivel inicial: libro
Madrid: Anaya
del alumno
Sueña 1. Español lengua extranjera: nivel inicial:
Madrid: Anaya
cuaderno de ejercicios
Ortografía española I: Letras y acentos
Compruebe su nivel de español! Приручник за
самопроцену и проверу граматичких компетенција
у шпанском као страном језику
Diccionario de uso del español actual

Година
2006
2007
2007

Madrid: Anaya

2002

Београд: Завод за уџбенике

2010

Madrid: SM

2002
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