
Студијски програм/студијски програми : Туризам
Врста и ниво студија: Струковне студије, први степен
Назив предмета: Шпански језик 1
Наставник: Андријана С. Ђордан
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Овладавање основним појмовима шпанског језика и основним језичким вештинама
Исход предмета
Усвајање језичке компетенције на нивоу  А1  Заједничког европског референтног оквира за живе језике
(овладавање основним рецептивним и продуктивним језичким вештинама)
Садржај предмета
 Теоријска настава
Уводно предавање – шпански језик, књижевност и цивилизација
* Абецеда, правила читања, главни и редни бројеви
* Граматички род и чланови; слагање придева и именица
* Индикатив презента трију конјугација, глагола ser и estar и неправилних глагола
* Показни придеви, квалификативи, присвојни придеви и заменице, неодређени придеви и заменице, упитне
заменице, компарација придева
* Упитне речце ¿Cómo/Cuánto/Dónde/Qué/Quién
* Контраст hay/está-n; muy/ mucho
* Предлози en и a са глаголима кретања
* Директни и индиректни објекат
* Прилози también/ tampoco
* Конструкције estar/seguir + gerundio; ir a/ pensar/ preferir/ querer/ poder/ hay que/ tener que/ deber + infinitivo
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.)
Литература

 Equipo Prisma, Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma del alumno, Madrid,
Edinumen, 2004 (Unidades 1-10)

 Equipo Prisma, Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma de ejercicios,
Madrid, Edinumen, 2004 (Unidades 1-10)

 Castro, Francisca, Uso de la gramática española elemental, Edels
Број часова  активне наставе
Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Остали часови

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.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 60
практична настава усмени испт
колоквијум-и 30 домаћи задатак
семинар-и


