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Табела 5.2 Спецификација предмета

65058 Дидактика шпанског језика 2
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

И

Даље стицање теоријско-практичних знања о наставном процесу и техникама наставног рада, као и стицање педагошких и
методичко-дидактичких компетенција неопходних за реализацију наставе страних језика.

Општи исходи -  Способност самосталне припреме и реализације наставе шпанског као страног језика. Специфични исходи -
Студенти су способни да одаберу и организују наставни садржај у складу с објективним и субјективним потребама својих ученика
имајући у виду конкретни наставни контекст. У стању су да одаберу и самостално припреме адекватан наставни материјал,
успешно реализују различите наставне активности и стратегије у оквиру наставе шпанског као страног језика.

Припрема студената за анализу и припрему наставног садржаја, одабир наставног материјала и његово адекватно пласирање у
наставном контексту. Различите технике за представљање, увежбавање и евалуацију наставних садржаја. Употреба ИТ у
настави страних језика.

Анализа  појмова  и  појава  који  су  уведени  на  часовима теоријске  наставе,  развијање критичког  апарата  студената  кроз
интерактивне вежбе и анализу активности које одговарају различитим активностима и стратегијама наставе страних језика.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна настава.  Индивидуални рад,  рад у  пару,  рад у  групи.  Израда мањих индивидуалних и групних пројеката и
симулација.
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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 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

65147 Методи у настави страних језика1, Да Да
65186 Компетенције и вештине у учењу страних језика2, Да Да
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