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Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
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Проф. др Мила Самарџић
Мирела Радосављевић, Александар Леви

Број бодова:

3

Услов

Могу да полажу сви студенти са положеним испитом Савремени италијански П-3.

Циљ
предмета

Студент треба да достигне ниво А2 у складу са Заједничким европским референтним
оквиром за језике.
Студент ће развити језичке вештине у складу са А2 нивоом Заједничког европског
референтног оквира. Студент може: да усмено излаже о познатој теми у вези са студијама и
интересовањима и слично; да води кратке и једноставне белешке и поруке, да попуни
упитник и састави радну биографију, да опише неки догађај, радње из прошлости и лична
искуства, да напише приватно писмо, започне и заврши формално писмо и слично.

Исход
предмета

Cадржај
Теоријска настава обухвата упознавање студената са техникама за усвајање лексике,
писану и усмену продукцију, анализу текста, разумевање писаног и усменог текста,
издвајање општих и одређених информација и слично. Студенти се упознају и са одређеним
аспектима италијанске културе, друштва и свакодневног живота.
Вежбе поступно прате дидактичке јединице (6) и наставни материјал који служи развијању
језичке вештине усмене продукције (укључујући и способност интеракције), и вештине
разумевања текстова различите природе кроз активности читања и слушања са провером
разумевања. Избор текстова је усклађен са потребама студената и циљевима наставе.
Програм предвиђа једну проверу знања а она формом одговара завршном писменом испиту
(слушање текста са провером разумевања, диктат, граматички тест, писана продукција).
Завршни усмени испит предвиђа проверу нивоа способности усмене комуникације.

Теоријска
настава

Практична
настава
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Број часова недељно:
Методе
извођења
наставе

4

Интерактивна настава, предавања, дискусије, раду у групама, групни пројекти на часу и сл.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Колоквијуми

40

Писмени испит

60

