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

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Шпански језик и хиспанске књижевности

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

60222

Број ЕСПБ:

8

Енглески језик 1

Наставник:

Димитријевић-Савић В. Јована

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:
Студент влада рецептивним и продуктивним вештинама на нивоу између Б1 и Б2 Заједничког европског референтног оквира:
може да разуме кључна значења инпута изложеног у јасној и стандардизованој форми, о темама које познаје из свакодневног
живота и рада (школа, слободно време, породица и сл.); може да се снађе у већини ситуација које би га могле задесити током
путовања кроз пределе у којима се говори енглески језик; уме да напише једноставан текст који следи принципе кохерентног
излагања на теме које су му познате или нарочито блиске, као и да напише писма у којима описује своја искуства или утиске; уме
да изложи, повезујући једноставне реченице, своје доживљаје и да преприча садржај књиге или филма, али и да изнесе кратка
образложења властитог мишљења или планова.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавање основним процесима грађења речи, развијање компетенције разумевања текста (reading comprehension),
обогаћивање фонда речи, овладавање програмом предвиђених лексичких и граматичких јединица на Б1 нивоу Заједничког
европског референтног оквира за језике.
3. Садржај/структура предмета:
Врсте речи. Основе грађења речи: деривација и слагање. Именице и заменице. Придеви и прилози. Структура реченице.
Глаголска група (финитност и нефинитност, глаголско време, аспект, стање, индиректан говор, слагање времена).
Кондиционалне реченице. Конjунктив. Колокације. Лажни парови. Сродне речи/позајмљенице. Пропозиција. Фразални глаголи.
Синонимија и антонимија. Одлике појединих регистара. Карактеристике британског и америчког варијетета. Увежбавање грађе
на нивоу морфологије, лексике и синтаксе; развијање способности разумевања слушањем монолошких и дијалошких јединица;
развијање способности кохерентног излагања мисли у говору и писању, као и критичког мишљења и аргументовања ставова
путем дискусија и дебата; обогаћивање фонда речи; истраживање историјских и културолошких особености британског и
америчког говорног подручја; развијање способности анализе и парафразе на нивоу реченице, параграфа и читавог текста;
граматичка и лексичка вежбања.
4. Методе извођења наставе:
Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
20.00 Усмени испит
10.00 Писмени испит

Обавезна
Да
Да

Поена
20.00
50.00

Литература
Р.бр.

Аутор
Sheerin, S., Seath, J., White,
1,
G.
2, O Connell, S.
3, Vince, Michael
4, Falk, Randee

Датум:

24.12.2013

Назив
Spotlight on Britain

Издавач

Година

Oxford: Oxford University Press 1990

Focus on First Certificate
Harlow: Longman
First Certificate Language Practice : with key : English
Oxford : Macmillan
grammar and vocabulary
New York: Oxford University
Spotlight on the USA
Press

1997
2003
1993
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