
 Назив 
предмета: 
 

Методика наставе италијанског језика 2 
 

Шифра предмета 
 

Статус предмета 
 

Семестар 
 

Број ECTS кредита Фонд часова 
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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.   
Циљеви изучавања предмета:  
Проширивање знања стечених на предмету Методика наставе италијанског језика 1 и припрема за практични дио (припрема за час).  
Исходи учења:  
Студенти ће бити спремни самостално израдити припрему за час, користити одговарајуће вјежбе, те сагледати и анализирати ток часа. 
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  
 
Глотодидактичке технике                                                                                                                             
Заједнички европски оквир за живе језике  
Језичке вјештине  
Појам и врсте комуникације  
Облици интеракције у учионици  
Комуникативни приступ  
Први колоквијум  
Међујезик, стилови учења 
Медији у настави италијанског језика  
Грешке: дефинисање, врсте, анализа  
Индуктивна и дедуктивна метода 
Наставне методе   
Игре у настави италијанског језика 
Планирање и организовање наставе 
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), Le sfide di Bable. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino: UTET Università.  
2. Vedovelli, Massimo (2004), Guida all’italiano per stranieri. La prospettiva del Quadro comune europeo per le lingue, Roma: Carocci.  
3. 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 
Напоменa: - 
 

 
 
 
 



 


