
 

 ŠPANŠČINA 

Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper - 

      PROGRAM DELA za študijsko  leto 2022/2023     

Ime izobraževalnega 
programa 

Španščina 1  
Španščina 2 in 3 nadaljevalni 
 

Mentor/ica 
 

Emma Beatriz Villegas Cunja je bila rojena v Argentini in živi v Sloveniji 
od leta 1999. Na podlagi magistrskega študija iz poučevanja španščine 
(Madrid), ji je Univerza v Ljubljani leta 2004 podelila naslov »magistrica 
znanosti«.  
Trenutno je zaposlena na Univerzi na Primorskem z nazivom lektorice.  
Že 15 let vodi tečaje pri Društvu Pristan Koper.  

Predlagano število ur 60 ur 
Kratek povzetek 
programa in cilji  
 

Vsebinski sklopi: 
- Prvi stiki s spanščino: abeceda, pogosti koristni izrazi med 

komunikacijo na ulici, v razredu, ipd. 
- Pozdravljanje in predstavljanje: povedati svojo narodnost in katere 

jezike govorimo.  
- Izmenjava osebnih podatkov, izraziti kaj nas zanima ali kako se 

počutimo. Številke in osnovne matematične operacije. 
- Družina: opisovanje fizičnih vidikov in osebnosti; kako povemo datume 

in starosti. 
- Hrana in živila: kaj radi jemo. Nakupovanje, naročanje v restavraciji. 

Opisovanje jedi ali obrokov.  
- Mesto in soseska: kaj je, kaj lahko delamo tam. Navodila za pot, peš ali 

z javnim transportom. 
 

Uporabljene metode  in 
tehnike 
 

Razne dejavnosti za razvijanje vseh jezikovnih sposobnostih: 
razumevanje in priprava različnih tipov ustnih in pisnih besedil, 
delo v parih in v skupinah, improvizacija dialogov, vaje za 
besedišče in slovnico. 
 

Vpisni pogoji, potrebna 
predznanja 
 
 

Ni vpisnih pogojev, ker gre za začetni tečaj.  
 

Število udeležencev Priporočljivo: največ 10 
 

Material za izvedbo 
programa, potrebni 
pripomočki ,ocena 
stroškov na kandidata  
 

Predvidena je uporaba novega priročnika NOS VEMOS (raven A1 
Sveta Evrope): vključeni sta učbenik in delovni zvezek (po želji). 
Avtoriji: Lloret Ivorra et al., Založba DIFUSIÓN, Barcelona 2010.  
Cena pri www.emka.si: 26,67 + 15,81 

Drugo --- 
    
                                                                              Mentor/ica Emma Beatriz VILLEGAS CUNJA 
 



 

 Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper - 

      PROGRAM DELA za študijsko  leto 2020/2021        

Ime izobraževalnega 
programa 

Španščina 2 (raven A1-A2) 

Mentor/ica 
 

Emma Beatriz Villegas Cunja je bila rojena v Argentini in živi v Sloveniji 
od leta 1999. Na podlagi magistrskega študija iz poučevanja španščine 
(Madrid), ji je Univerza v Ljubljani leta 2004 podelila naslov »magistrica 
znanosti«.  
Trenutno je zaposlena na Univerzi na Primorskem z nazivom lektorice.  
Že 15 let vodi tečaje pri Društvu Pristan Koper.  

Predlagano število ur 60 ur 
Kratek povzetek 
programa in cilji  
 

Najprej bomo dokončali priročnik, ki ga trenutno uporabljamo in od 
katerega nam ostaneta neizdelani 2 enoti, ki vključuje razne dejavnosti, 
kot so npr. branje, slušno razumevanje, konverzacija, kultura, itd. 
- Hrana in živila: kaj radi jemo. Nakupovanje, naročanje v restavraciji. 

Opisovanje jedi ali obrokov.  
- Mesto in soseska: kaj je, kaj lahko delamo tam. Navodila za pot, peš ali 

z javnim transportom. 
Ce se bo skupina strinjala, bomo nadaljevali s ravnijo A2 in 
obravnavali razna področja kot npr. izkušnje pri učenju jezikov 
opis fizičnega vidika in osebnosti, zdravje: simptomi in domača 
zdravila, itd.  
 

Uporabljene metode  in 
tehnike 
 

Razne dejavnosti za razvijanje vseh jezikovnih sposobnostih: 
razumevanje in priprava različnih tipov ustnih in pisnih besedil, 
delo v parih in v skupinah, improvizacija dialogov, vaje za 
besedišče in slovnico. 
 

Vpisni pogoji, potrebna 
predznanja 
 
 

Priporočljivo je, da morebitni novi udeleženci so že obiskali vsaj 
kakšen mesec španščine.  
 

Število udeležencev Priporočljivo: največ 10 
Material za izvedbo 
programa, potrebni 
pripomočki ,ocena 
stroškov na kandidata  
 

Predvideno je dokončanje trenutnega priročnika Nos vemos 1 
(raven A1 Sveta Evrope): vključeni sta učbenik in delovni zvezek 
(po želji). Avtoriji: Lloret Ivorra et al., Založba DIFUSIÓN, 
Barcelona 2010. Cena pri www.emka.si: 26,67 + 15,81 
 
Predlagano bo nadaljevanje z Nos vemos 2, s isto ceno kot za prvi 
učbenik.  

Drugo Skupini bo tudi ponujano ponavljanje izdelanih vsebin.  
 

    
                                                                              Mentor/ica Emma Beatriz VILLEGAS CUNJA 



 

 Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper - 

      PROGRAM DELA za študijsko  leto 2020/2021        

Ime izobraževalnega 
programa 

Španščina 8 (raven A2-B1) 

Mentor/ica 
 

Emma Beatriz Villegas Cunja je bila rojena v Argentini in živi v Sloveniji 
od leta 1999. Na podlagi magistrskega študija iz poučevanja španščine 
(Madrid), ji je Univerza v Ljubljani leta 2004 podelila naslov »magistrica 
znanosti«.  
Trenutno je zaposlena na Univerzi na Primorskem z nazivom lektorice.  
Že 15 let vodi tečaje pri Društvu Pristan Koper.  

Predlagano število ur Predvideno: 2 uri vsak drugi teden, ker gre za majhno skupino in 
je izvajanje fleksibilno.  

Kratek povzetek 
programa in cilji  
 

Ker po dogovoru s to skupino ne sledimo priročnika, vsebine so 
izbrane na podlagi interesov tečajnikov.  
Predvideno je tudi ponavljanje različnih slovničnih vidikov, ki so 
bili obravnavani v preteklih letih. 
Za 2020-21 bomo najprej dokončali gradiva, ki so nam ostala 
neizdelana zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije. 
 

Uporabljene metode  in 
tehnike 
 

Razne dejavnosti za razvijanje vseh jezikovnih sposobnostih: 
razumevanje in priprava različnih tipov ustnih in pisnih besedil, 
delo v parih in v skupinah, improvizacija dialogov, vaje za 
besedišče in slovnico. 
 

Vpisni pogoji, potrebna 
predznanja 
 

Priporočeno je, da morebitni udeleženci so že obiskovali tečaje A1 in 
A2 (2 ali 3 leta) španskega jezika.   

Število udeležencev Največ 10 
Material za izvedbo 
programa, potrebni 
pripomočki ,ocena 
stroškov na kandidata  
 

Po dogovoru učenci si natisnejo gradivo, ki ga predčasno pridobijo 
po elektronski pošti. Po želji si ga lahko ogledajo na tabličnem 
računalniku.   

Drugo --- 
    

Mentor/ica Emma Beatriz VILLEGAS CUNJA 
 

 



 

 Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper - 

      PROGRAM DELA za študijsko  leto 2020/2021        

Ime izobraževalnega 
programa 

Španščina  11 (raven B1) 

Mentor/ica 
 

Emma Beatriz Villegas Cunja je bila rojena v Argentini in živi v Sloveniji 
od leta 1999. Na podlagi magistrskega študija iz poučevanja španščine 
(Madrid), ji je Univerza v Ljubljani leta 2004 podelila naslov »magistrica 
znanosti«.  
Trenutno je zaposlena na Univerzi na Primorskem z nazivom lektorice.  
Že 15 let vodi tečaje pri Društvu Pristan Koper.  

Predlagano število ur 60 ur  
Kratek povzetek 
programa in cilji  
 

Najprej bomo dokončali priročnik, ki ga trenutno uporabljamo in 
od katerega nam je ostala približno polovica zadnje enote, 
povezana z zdravjem (domači recepti in nasveti, zdravo 
prehranjevanje, nega telesa, vpliv športa, itd).  
Dokončali bomo tudi vaje knjige slovnice (raven B1) in nato se 
bomo dogovorili za naprej  
 

Uporabljene metode  in 
tehnike 
 

Razne dejavnosti za razvijanje vseh jezikovnih sposobnostih: 
razumevanje in priprava različnih tipov ustnih in pisnih besedil, 
delo v parih in v skupinah, improvizacija dialogov, vaje za 
besedišče in slovnico. 
 

Vpisni pogoji, potrebna 
predznanja 
 
 

Priporočeno je, da morebitni udeleženci so že obiskovali tečaje A1, 
A2 in B1 (4 - 5 let) španskega jezika.   

Število udeležencev Največ 10 
Material za izvedbo 
programa, potrebni 
pripomočki ,ocena 
stroškov na kandidata  
 

Trenutno uporabljamo Las claves del nuevo dele B1, založba 
Difusión, Barcelona, in Competencia gramatical en uso (vaje 
slovnice, raven B1), Založba Edelsa, Madrid.  
 

Drugo Ni potrebno da morebitni novi udeleženci kupijo knjigi, ker jih 
bomo kmalu končali, lahko si pa fotokopirajo potrebne strani. 

 
Mentor/ica Emma Beatriz VILLEGAS CUNJA 

 



 

 Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper - 

      PROGRAM DELA za študijsko  leto 2020/2021        

Ime izobraževalnega 
programa 

Španščina 16 (raven B1-B2) 

Mentor/ica 
 

Emma Beatriz Villegas Cunja je bila rojena v Argentini in živi v Sloveniji od 
leta 1999. Na podlagi magistrskega študija iz poučevanja španščine 
(Madrid), ji je Univerza v Ljubljani leta 2004 podelila naslov »magistrica 
znanosti«.  
Trenutno je zaposlena na Univerzi na Primorskem z nazivom lektorice.  
Že 15 let vodi tečaje pri Društvu Pristan Koper.  

Predlagano število 
ur 

60 ur  

Kratek povzetek 
programa in cilji  
 

Ker po dogovoru s to skupino ne sledimo priročnika, dokončna 
vsebina se bo lahko spremenila sproti, glede na interese skupine. 
Predlagana področja so: zdravje in lepota, kulinarika, delo v XXI 
stoletju, šola in izobraževanje nekoč in danes, okolje, potovanja, 
nakupovanje.  
 
Predvideno je tudi ponavljanje različnih slovničnih vidikov, ki so bili 
obravnavani v preteklih letih. 
 

Uporabljene metode  
in tehnike 
 

Razne dejavnosti za razvijanje vseh jezikovnih sposobnostih: 
razumevanje in priprava različnih tipov ustnih in pisnih besedil, delo 
v parih in v skupinah, improvizacija dialogov, vaje za besedišče in 
slovnico. 
 

Vpisni pogoji, 
potrebna predznanja 
 
 

Priporočeno je, da morebitni udeleženci so že obiskovali tečaje B1 ali 
delno B2 (5 ali 6 leta) španskega jezika.   

Število udeležencev Npr. največ 10 
Material za izvedbo 
programa, potrebni 
pripomočki ,ocena 
stroškov na kandidata  
 

Dogovor s to skupino predvideva, da mentorica prinese fotokopije za 
delo med poukom. Stroški so odvisni od števila fotokopij.  

Drugo --- 
 

Mentor/ica Emma Beatriz VILLEGAS CUNJA 
 


