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Табела 5.2 Спецификација предмета

65108 Комуникативне вештине шпанског језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 14

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

О

Стицање комуникативне компетенције у складу са дескрипторима за ниво Ц1 Заједничког европског референтног оквира,
интеграција свих стечених вештина и исказивање мишљења на шпанском језику, адекватно за одговарајуће комуниктивне
ситуације.

Општи исходи - комуникативна компетенција у свим доменима у шпанском језику, у складу са дескрипторима за ниво Ц1.
Способност анализе и синтезе. Специфични исходи - Може да прати сложени говорни исказ, чак и ако се не ради о домену
студентовог  интересовања,  али је  могуће да осети потребу за појашњењем појединих делова.  Препознаје широки опсег
идиоматских израза и промену регистра. У стању је да на методичан начин усмено излаже или описује одређену тематску
област, наглашавајући важне елементе. У интеракцији се изражава течно и спонтано, лако превазилази језичке пропусте са
незнатним оклевањем у тражењу правих израза. Може да разуме до најситнијих детаља опширне и сложене писане текстове из
свих домена језичке употребе, под условом да поново ишчита теже делове.У стању је да пише добро структуриране текстове
који се односе на комплексне тематске области; износи додатну аргументацију, даје адекватне примере и образложења.

Вештине и технике академског дискурса (усменог и писаног). Врсте текстова (texto expositivo  y argumentativo (repaso), periodístico,
jurídico-administrativo, científico-técnico), њихова организација и лексичко-семантичке, синтаксичке и прагматичке одлике. Тематска
кохеренција и текстуална кохезија.
Граматички, културни и лексички садржаји у складу са дескрипторима за ниво Ц1; разговор са страним лектором на теме из
одабране, савремене литературе која одговара поменутом нивоу Ц1, као и на теме према избору студената.Реализација
различитих пројеката у складу са циљевима Европског језичког референтног оквира кроз које се студенти оспособљавају да
користе шпански у свим доменима језичке употребе уз упоредни развој стратегије учења и интеркултуралне компетенције. Вежбе
идентификације  и  анализе  грешака  у  комуникацији,  вежбе  успостављања критеријума  за  евалуацију  и  самоевалуацију
комуникације.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Комуникативна, интерактивна и динамична настава кроз презентације и дискусије, индивидуални рад, рад у паровима и групни
рад.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 40.00Да
Писмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

65106 Интегрисане вештине шпанског језика 31, Да Да

Пејовић Д. АнђелкаНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

2 12 0 0 0
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