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Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

65102 Интегрисане вештине шпанског језика 1
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 14

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Оспособљавање студената путем комуникативне наставе да се на шпанском језику споразумевају у складу са дескрипторима за
ниво А2 Заједничког европског референтног оквира.

Општи исходи: развијање комуникативне компетенције, пре свега у личном, јавном и образовном домену употребе језика у
складу  са  дескрипторима за  ниво  А2.  Специфични исходи –  Студент  разуме изразе  и  речи  који  су  носиоци значења за
непосредна подручја активности; може да разуме говор да би задовољио основне потребе. Може да једноставно опише или
представи особе, услове живота и појаве из сфере свог интересовања употребљавајући краће исказе у низу. Сналази се у
једноставним и уобичајеним ситуацијама интеракције, може да постави и одговори на питања и размени обавештења о блиским
темама у предвидљивим и познатим ситуацијама из живота. Разуме краће и обичне писане текстове о уобичајеним темама.
Пише једноставније изразе и просте реченице уз употребу везника као што су "и", "а", "али", "зато што". Препознаје и разуме
лексичке, граматичке и културолошки обележене елементе предвиђене нивоом А2 у краћим аутентичним текстовима који се тичу
уобичајених ситуација у свакодневној интеракцији.

Одлике акценатског система шпанског језика, подела на слогове; вокали и консонанти у шпанском и српском језику и њихово
графичко представљање. Усвајање основних правила шпанског правописа. Комуникативна настава шпанског језика на различите
теме  које  се  уводе  кроз   разноврсне  комуникативне  функције  у  складу  са  дескрипторима  за  ниво  А1  и  А2.  Вежбе
идентификовања и анализе примене граматичких и лексичких елемената у кратким текстовима на шпанском и српском језику о
свакодневним темама. Вежбе резимирања фрагмената и кратких текстова на шпанском и српском језику. Вежбе којима се уводе
културолошки елементи значајни за разумевање свакодневних језичких ситуација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна настава. Комуникативна настава кроз рад у паровима, групни рад, презентације итд. Мини пројекти, израда
портфолија.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 10.00Да

Вучина-Симовић Ј. ИванаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 12 0 0 0
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