Студијски програм/студијски програми : Туризам
Врста и ниво студија: Струковне студије, први степен

Назив предмета: Шпански језик 3
Наставник: Андријана С. Ђордан
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ:4
Услов:
Циљ предмета

Овладавање појмовима шпанског језика и језичким вештинама у складу са поднивоом В1-1 нивоа В1.

Исход предмета

Усвајање језичке компетенције на поднивоу B1-1 нивоа B1 Заједничког европског референтног оквира за живе
језике,(овладавање основним рецептивним и продуктивним језичким вештинама)

Садржај предмета






Теоријска настава
Mорфологија глагола: pretérito imperfecto; futuro imperfecto; imperativo afirmativo y negativo; presente de
subjuntivo; pretérito pluscuamperfecto de indicativo; imperativos fosilizados (venga, vamos, mira)
Конструкције soler+ infinitivo; antes de/ después de/ hace/ desde hace/durante; si+presente de indicativo+futuro
imperfecto; imperfecto) + gerundio; soler (imperfecto)+infinitivo; еstar (imperfecto)+gerundio
Condicional simple
Изражавање изненађења; временски изрази
Изрази и прилози за учесталост
Практична настава
 Комуникационе ситуације: представљање и упознавање, пошта, бар, позориште, аутобуска станица, итд.
 Читање новинских текстова
 Вежбање основне кореспонденције
 Интерактивне мултимедијалне вежбе: граматичке и лексичке вежбе на примерима шпанске музике
 Увод у шпанску културу и уметност кроз гледање филмова о шпанским градовима и инсерата из савремених
шпанских филмова
 Оспособљавање за претрагу шпанских интернет сајтова
Оспособљавање за коришћење шпанске тастатуре на рачунару и употребу одговарајућих програма
(мултимедијални речници, спелинг чекер, итд.)
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
3

Методе извођења наставе

Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне
методе су презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у
трајању од 45 минута. Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања
сваке наставне целине.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
10
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
домаћи задатак

поена
50
20

