
Center za jezike Univerze na Primorskem 

vabi k vpisu v 60-urni začetni in nadaljevalni jezikovni tečaj  

 

ŠPANSKI JEZIK A1 (začetna stopnja) 

ŠPANSKI JEZIK A2 (nadaljevalna stopnja) 

 

Izvajalka: mag. Beatriz VILLEGAS CUNJA, lektorica 

Čeprav se jezik povezuje z narodom, ki ga identificira, je španščina na osnovi zgodovinskih dejstev 
presegla meje evropske celine, saj je uradni jezik Latinske Amerike skoraj v celoti.    

CJUP sledi ciljem Skupnih evropskih smernic za jezikovno izobraževanje, kar ponuja študentom in 
študentkam  možnosti nadaljnjega učenja jezika v mobilnosti EU. Zato je naše izhodišče v skladu s 
tem evropskim dokumentom poučevanje »španščine polotoka«, ne da bi ob tem  zanemarjali 
latinsko-ameriške posebnosti že od samega začetka učenja jezika.  

Učenje španščine se začne že na ravni A1 z neposrednim stikom z jezikom, to je z izgovorjavo in 
pisanjem v španskem jeziku, sledi nabor različnih tem (družinski krog in prijatelji, okusi, mesto in 
dom, trgovine in nakupovanje, počitnice itd.) in dejavnostmi, ki spodbujajo razvijanje spretnosti 
govornega in bralnega razumevanja - razumevanja oglasov, pogovorov in elektronskih pisem, poleg 
tega pa nudijo študentu primeren poligon, v katerem bo vadil sporočanje in interakcijo v različnih 
situacijah špansko govorečega okolja. 

Na ravni A2 se že znane tematske sklope obogati z različnimi novimi vsebinskimi pa tudi slovničnimi 
vidiki ali bolj setavljenimi besedili (časopisnimi članki, pisma), kar krepi komunikacijske spretnosti 
in bogatejše sporočanje v tujem jeziku. Študent/-ka ob najpogostejših tematikah in sporočanjskih 
položajih pripoveduje o dogodku, ki se je že zgodil, (potovanje, zabava, dogodivščina), o svojih 
preteklih navadah ali o navadah drugih ljudi (otroštvo, pretekle civilizacije), izraža svoje načrte za 
prihodnost in daje navodila, kako izvesti neko dejavnost in podobno. Delo v dvojicah in skupinah, v 
plenarnih oblikah in delavnicah omogoča dejavno  udeležbo v pogovoru ali oblikovanje pisnega 
sporočila.  

Gradivo za učenje:  

Učenje poteka ob številnih različnih aktivnostih, ki so na razpolago tudi v virtualni učilnici. Namen 
vseh teh dejavnosti pa je čim hitrejše pridobivanje jezikovnih spretnosti. 



Španščina je akreditirana vsebina študijskega programa Italijanistika in Medkulturno jezikovno 
posredovanje.  Po opravljenem tečaju posameznik pridobi potrdilo določene ravni in 6 kreditnih 
točk ECTS. 

 
 

Za študente UP, ki jezik vpišejo kot izbirni predmet, je tečaj brezplačen. Za uspešno opravljen 
predmet študenti prejmejo 6KT ter javno veljavno listino. 
 
Tečaj se bo pričel v začetku oktobra 2015, potekal bo enkrat tedensko do meseca februarja. 

Predprijave sprejemamo po spletni prijavnici, po mailu jezikifhs@gmail.com,  do 15. junija 2015.  
 

Za dodatne informacije o vpisu in poteku nam pišite po mailu: jezikifhs@gmail.com. 
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