
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФИЛИЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

Дипломске академске студије 
Студијски програм: Италијански језик и књижевност 
Назив предмета Дидактика италијанске књижевности 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

МИДНИЊ И IX 2 + 2 5 
Наставници проф. др Roberto Russi, ванредни професор 
Условљеност другим предметима 
// 
Циљеви изучавања предмета: 
Избор, коментарисање и интерпретација књижевних текстова (поетских и наративних); употреба 
дидактичких инструмената, дефинисање књижевног канона. 
Исходи учења (стечена знања): 
Након одслушаног предмета студенти ће усвојити теоријска и практична знања и з  области дидактике 
италијанске књижевности.  
Садржај предмета: 
Библиографски извори; Методологија усменог излагања; Избор текстова; Књижевна херменеутика; 
Интертекстуалност и хипертекстуалност; Изучавање теоријских и дидактичких метода за интерпретацију 
наративних текстова; Изучавање теоријских и дидактичких метода за интерпретацију поетских текстова; 
Дефинисање канона; Дидактичко програмирање; Модуларна дидактика; Дидактичко јединство и јединство 
изучавања; Књижевна едукација и нове дидактичке технологије. 
Методе наставе и савладавања градива: 
Настава се одвија у групама до 20 студената, а  састоји се од предавања и семинара. На почетку 
предавања наставник уводи тему и подстиче студенте на краће размишљање/расправу. Слиједи 
наставниково излагање, након чега се води расправа потпомугнута питањима или задацима које је 
припремио наставник или неко од студената. Дио студентских обавеза одвија се у виртуалном окружењу, 
на сајту факултета, гдје наставник оставља материјале које студенти треба да проуче; студенти предају 
задаће, воде расправе на форуму и сл.  
Литература: 
Raul Mordenti, Didattica della letteratura italiana, Euroma la goliardica, Roma 1997. 
Remo Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Bari 1999. 
Romano Luperini, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, Manni, 2002. 
Скрипта са текстовима припремљеним од стране наставника. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Од студената се очекује редовно похађање наставе, припремљеност и активно судјеловање у настави. Током 
наставе од студената се тражи и да предају задаће у електронском облику, овисно о конкретним упутама 
наставника. Коначна оцјена додјељује се на темељу семинарског рада и завршног испита. 

Семинарски рад 50 бодова Завршни испит 50 бодова 
Посебна назнака за предмет: 
// 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Roberto Russi 


