
 Назив 
предмета: 
 

Методика наставе италијанског језика 3 
 

Шифра предмета 
 

Статус предмета 
 

Семестар 
 

Број ECTS кредита Фонд часова 
 

13ИМНИЈ3 O VIII 5 2+2 
 

Студијски програми за које се организује:  
Италијански језик и књижевност  
Условљеност другим предметима: 
Да би приступили испиту из предмета, студенти треба да положе испит из Методике наставе италијанског језика 1  и Методике 
наставе италијанског језика 2.  
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета је помоћи студентима да што успјешпније изводе практичне часове у одређеним радним контекстима (факултет, 
школе, ваншколске иснтитуције).  
Исходи учења:  
Студенти ће бити спремни самостално посматрати и анализирати врједновање на часовима италијанског језика у различитим радним 
контекстима, као и у потпиности самостано сами иѕводити наставу.  
Име и презиме наставника и сарадника: 
доц. др Зорана Ковачевић 
ма Дејан Малчић, виши асистент 
Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит  
Садржај предмета:  

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра  
 
Аутентични maтеријали у настави                                                                                                        
Дидактизација пјесме  
Дидактизација видео записа  
Врједновање и самоврједновање  
Анализа уџбеника  
Лабораториј у настави језика  
Први колоквијум  
Комуникација у учионици  
Интегрисане вјештине  
Сертификати италијанског језика  
Нове тенденције у дидактици  
Компетенције ученика  
Усавршавање наставника страних језика 
Усавршавање наставника страних језика   
Други колоквијум  
 

Оптерећење студеnта на предмету:  
Недjељно  

 
                  2 часа предавања + 2 часa вјежби 

У семестру  
 
             30 часoва предавања + 30 часова вјежби 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе.  
Обавезна литература: 
1. Balboni, Paolo (2008), Fare educazione linguistica. Attività didattiche per italiano L1 e L2, lingue straniere e lingue classiche, Torino: 
UTET Università.  
2. Текстови и наставни материјал припремљени од стране предавача 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених о блика провјере знања.
-   
Посебна назнака за предмет: - 
Име и презиме наставника који је припремио податке:  доц. др Зорана Ковачевић 
Напомена: - 
 

 
 
 



 
 


