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Услов: Познавање немачког језика на нивоу А2.
Циљ предмета
Оспособљавање студената да разумеју основне категорије и појмове савременог језика. Стицање вештина разумевања говора
и писаног текста, писменог и усменог изражавања на немачком језику, унапређење постојећег знања из граматике немачког
језика и проширивање знања о култури Немачке, Аустрије и Швајцарске; интегрисање и примена стечених језичких вештина
и способности и функционална употреба језика; усавршавање способности комуницирања, интеракције, медијске
писмености и одређених знања о немачком језику; стицање критичког става према култури земаља немачког говорног
подручја; остваривање комуникативне компетенције на рецептивном и продуктивном нивоу, како у усменој, тако и у
писменој форми, и самосталности у употреби немачког језика.
Исход предмета
Студенти ће поседовати језичке компетенције Б1 нивоа Заједничког европског оквирног приступа језицима (самостални
корисник страног језика). Интегрисане вештине. Студент ће моћи да:
• разуме текст који чује или прочита или суштину разговора
• пише кратак текст о познатим темама
• води разговор о својим доживљајима и искуствима једноставним реченицама
• разуме и преведе кратак текст из области струке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Наставне теме: Прву половину чине теме из свакодневнице: посао и слободно време, породица, друштво, фестивали,
школа, јело и пиће. Ове лекције продубљују постојеће знање о овим темама. Други део чине: филм, музика и мода, које
стављају акценат на естетску димензију, и спорт и путовања. Структура језика и лексика – фонетика (изговор и акценат),
морфологија (глаголи-коњуктив II, глаголска времена индикатива, повратни глаголи, пасив, именице и придеви), синтакса
(упитни облик, финалне и темпоралне реченице, индиректна питања), лексика (општа).
Практична настава
Комуникативне јединице – наставне активности за развијање компетенције разумевања слушањем и читањем, развијање
компетенција писања и усменог излагања; рад у пару или групи, индивидуалне активности; групни рад на пројекту;
истраживање путем интернета, у пару или групи. 1.Die deutschsprachigen Länder (Präteritum, Passiv); 2. Vuk Karadžić, Goethe
und die serbische Volksdichtung (Temporalsätze während, wenn, als, bevor, nachdem ); 3. Schule (Vergangenheit, trennbare und
untrennbare Verben); 4. Lernt fleißig Deutsch, und es wird sich lohnene (Nebensätze, Komparation der Adjektive (Übungen)); 5.
Liebe Sara (Präsens, Brief schreiben); 6. Der Unterrich (Akkusativ, Imperativ); 7.Goethe – Nähe des Geliebten.
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Остали часови:
Број часова активне наставе:
Предавања: 45
Вежбе: 45
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад: самостални рад
студената
Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, метода разговора, текст метода, метода показивања, логичке методе у настави, рад на пројекту и
игре по плану. Рад на пројекту и игре по плану јесу методе које се веома цене као вид припреме за будуће задатке. Студенти
примењују своја језичка, методичка и стручна знања да би реализовали одређену намеру. Реализовати заправо значи
планирати, трагати, спроводити, презентовати, а понекад и производити и испробавати.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
5
писмени испит
20
практична настава
усмени испит
20
колоквијум-и
40
семинар-и
15

