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Табела 5.2 Спецификација предмета

60262 Италијански језик 1
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Стицање и проширивање знања у свим језичким активностима, упознавање са неким од елемената италијанског културног
наслеђа и  оспособљавање за  даље  образовање и  самообразовање;  стицање комуникативне компетенције  у  складу  са
дескрипторима за ниво А2 Заједничког европског референтног оквира, с посебним нагласком на читању и разумевању текста.

Студент влада рецептивним и продуктивним језичким вештинама на нивоу А2 Заједничког европског референтног оквира, може
да оствари елементарну комуникацију о једноставним темама из свакодневног живота, овладао је основама граматике и
ортографије италијанског језика.

Увод у основе италијанског језика на лексичком и морфосинтаксичком нивоу. Именице (род и број).  Придеви (род и број;
поређење; слагање са именицом).  Глаголи ESSERE, AVERE. Члан (одређени,  неодређени,  партитивни;  одређени члан и
предлог).  Личне заменице (наглашене и ненаглашене).  Садашње и прошла времена индикатива;  однос прошлих радњи.
Прилози.

Практична  настава  подразумева  утврђивање  обрађених  теоријских  садржаја  кроз  разноврсне  комуникативне  функције
(поздрављање  и  представљање;  давање  информација  о  себи  и  другима;  описивање  себе  и  других;  описивање  места;
изражавање поседовања; изражавање потребе и жеље; тражење и давање информација о времену и простору; казивање сати;
изражавање уобичајених  и  истовремених  радњи;  изражавање учесталости  радње;  изражавање мишљења,  допадања и
недопадања,  слагања  и  неслагања;  изражавање сумње,  планова,  обавезе,  потребе,  узрока,  последице  и  вероватноће;
изражавање прошлих радњи;  казивање личног  искуства;  извињавање;  давање инструкција;  тражење и  давање дозволе;
поређење информација;  телефонски разговор).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 30.00Да
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Колоквијум 30.00Да

Капасо Ф. ДанилоНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 6 0 0 0

24.12.2013Датум: Страна 20




