OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA
KOMISIJA ZA UEBENIKE
STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENUE ZA SPLOSNO ZOBRAZEVANJE

fStran izpolni zalolnik pred oddajo recenzentu.]

Naslov udbenika: AL DENTE 3

Avtor/ Aworji: M. Birello,

S.

Bonafaccia, F. Bosc, G. Licastro, A. Vilagrasa

ZaloLba: CASA DELLE LINGUE
UEbenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojnoizobraZevalnemu/-im programu/-om:

tr osnovnoSolsko izobraZevanje
n vzgoja in izobraievanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
tr osnovno glasbeno izobraievanje
x gimnaziisko izobrafievanie xsplo5no x strokovno

r

n

x
r
n

niZje poklicno izobralevanie
srednje poklicno izobraZevanje
srednie tehni5ko oz. strokovno izobraZevanie
poklicno-tehni5ko izobraZevanje
drugo:

Ime programa/programov:
[PomoEnik v biotehriki in oslcbi, Klepa-lcoveg ZdEvstvem
neg4 Stroini tehnik.J

Ime proglalma/programov:
(l'il!aiilili

v hk)Lehtrjki in oskri';, h:lepar-klvrc, Tdfa!,rrv.na
negi, Stroiri tehnik. .)

Predmer ITALIJANSdIwR XOr DRUGI IEZIK v
gimnazijah in sredniih tehni5kih ter strokovnih
Solah na narodnostno meianem obmoEiu
slovenske Istre

Preclmet: ITALIJANSCUTU XOf DRUGI oz.
TRETJI TUJI IEZIK v gimnazijah in srednjih

tehni$kih ter strokovnih Solah

o
X
o

Letnik: 2. in 3.
Stevilo ur:
cca. 105

-

150

ur

Letnik: 3. in 4.
Stevilo ur:
cca. 1O5

-

150

ur

(ZaloZnik oznadi vrsto ocene.)

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo

predmet

oziroma podrodje
Ocena metoditno didaktidne ustreznosti
Ocena razvojno psiholo5ke ustreznosti

Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. Elena
Pravilnika o potrjevanju udbenikov.
Datum oddaje rokopisa:

14.4.20L9

Podpis odgovorne osebe zaloZnika:
Marieta fuvan, svetovalka za tuieieziino literaturo
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(Stran izpolni zalo2nik pred oddajo recenzentu.J

Naslov udbenika: AL DENTE 3

AWor/ Avtorji: M. Birello,

S.

Bonafaccia, F. Bosc, G. Licastro, A. Vilagrasa

ZaloLba: CASA DELLE TINGUE
UEbenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojnoizobraZevalnemu/-im programu/-om:

tr

osnovno5olsko izobraZevanje
vzgoiain izobraZevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
osnovno glasbeno izobraZevanje
gimnaziisko izobraievanie x
x strokovno
niZje poklicno izobraLevanje
srednje poklicno izobraZevanje
srednie tehni3ko oz. strokovno izobraZevanie
poklicno-tehni5ko izobraZevanie

a
n
x
n
n
x
n
n drugo:

Ime programa/programov:
[Pomo8nik v biotehniki in oskrbi, Klepu-lcovec, ZdEvstvem
neg4 Strojni tehnih.J

Ime programa/program ov:
(l'orrutrrik v LioLehrliki in oskrirj, lilepa. kr.rvrc. Tdra!\tv.na
Dega,

o
X
o

Stro,rd tehnih...)

splo5no

Predmer ITALIJANSCUVR rOt DRUGI IEZIK v
gimnazijah in srednjih tehni5kih ter strokovnih
Solah na narodnostno meianem obmoiiu
slovenske Istre

Predmet: ITAtIJANSitUe XOf DRUGI oz.
TRETJI TUJI JEZIK v gimnazijah in srednjih
tehniSkih ter strokovnih Solah

Letnik 2. in 3.
Stevilo ur:
cca. 105

-

150

ur

Letnik: 3. in 4.
Stevilo ur:
cca. 105

-

150

ur

(ZaloZnik oznadi vrsto ocene.)

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma

stroh ki opredeljujejo predmet

oziroma podrodje
Ocena metodiCno didaktilne ustreznosti
Ocena razvojno psiholo5ke ustreznosti

Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. dlena
Pravilnika o potrjevanju udbenikov,
Datum oddaje rokopisa:

t4.4.20L9

Podpis odgovorne osebe zaloZnika:
Marieta |uvan, svetovalka za tuieiezitno literaturo

OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA
KOMISIJA ZA UEBENIKE
STROKOVN I SVET REPU BLI KE SLOVEN IJE ZA SPLOSNO EO BRAZEVANJE

Ime in priimek: Dolores KocianCit

lzobrazba:profesorica italijan5dine in univerzitetna diplomirana bibliotekarka
Naziv: svetovalec
(mentor, svetovaleg svetnik)

Znanstveni naslov:
(npr, redni profesor, izredni profesor, docent asistent, predavatelj vi3je strokovne Sole)

AworsWo gradiv:/

Recenzija gradiv, sekundarno avtorsWo:

Druge aktivnosti:

/

dlanswo vkomisiji DPK PM za italijan5dino

kottuii in drugi jezik

(Recenzent oznali vidik opravljene ocene.)

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma

x
o

strok ki opredeljujejo predmet

oziroma podrodje
Ocena metodidno didaktidne ustreznosti
Ocena razvojno psiholo5ke ustreznosti

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega udbenika:

UdbeniSki komplet Al dente 3, ki je iz5el leta 2018 pri zaloLbi Casa delle Lingue, je namenjen udenju
italijaldine na ravni B1 in je primeren predvsem za mladostnike in odrasle, ki nadaljujejo z udenjem
italijan5dine po doseZeni ravni A2. Udbenik vsebuje snov za leto ali leto in pol udenja. Seveda je to
odvisno od Stevila ur na razpolag in od sposobnosti oz. zainteresiranosti udencev.
Teme, ki jih udbenik obrarmava, so osnovne, uporabne v vsakdanjem Zivljenju, kot npr. ekologija,
Sport, glasba, predstavitev poklica in so usklajene z udnimi nadrti, maturitetnim katalogom in s
katalogom za poklicno maturo.
Vsaka enota razijavse Stiri osnovne spretnosti: branja, poslu5anja, govora in interakcije ter pisanja.
Udbenik temelji na funkcionalno komunikacijskem pristopu, ki posku5a udenca postaviti v realno
Zivljensko situacijo. Poleg teh spretnosti pa v vsaki enoti spoznavamo tudi kulturno-civilizacijske
vsebine, ki nam pribliZajo Italijo in Italijane.
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KOMISUA ZA UEBENIKE
STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOSNO IZOBRAZEVANJE

Sestava uibeniSkega kompleta :
1. udbenik

2.

CD

3.

DVD

4.

dodatne aktivnosti za Al dente 3, dosegljive na spletni strani zaloibe

5.

prirodnik za uditelja

1.

Uibenik

Udbenik obsega 9 enot po 16 strani in uvodno enoto 0, ki je namenjena prvemu spoanavanju Italde in
Italijanov. Teme so alrtualne, zanimive in vezane na vsakdanja opravila in interese udencev. Tematske
vsebine udbenika se ne ponavljajo iz prelnjih dveh kompletov in so naslednje:
Emozioni in note (dustva, glasba)

-

Mettiamocela tutta! (Sport)

-

ldee geniali! (ekologija)
Non solo scienza (tehnologija)
Ricette per tutti i gusti (hrana, prehrambene navade, recepti)

Obiettivo lavoro (5olskisistem, poklicno usmerjanje)
L'eco della storia (zgodovinski dogodki, zgodovinske osebnosti)

-

ln giro per il mondo (potovanja)
La grande bellezza

(film, literatura).

Udbenik je grafidno lepo oblikovan in privladen. Ima veliko ilustracij in fotografrj, ki so primerne tako
za odrasle kot za mladostnike. Je zelo pregleden in sistematiden. Zgradba udbenikaje predstavljena na
prvih petih straneh, nato pa sledi uvodno kazalo, ki prikaZe naslov udne enote, opis komunikacijskih,
slovnidnih in fonetidnih vsebin, ter naloge, ki jih ddaki ob koncu vsake enote opravijo. K bolj5i
preglednosti pomagajo tudi barvne oznake v naslovu vsake udne enote.
Vsaka enota ima najprej dve uvajalni strani na katerih je predstavljena tema udne enote. Bogato
slikovno gradivo in nabor besed so namenjeni iaodnici zazailetno motivacijo. Enota je nato sestavljena
iz petih delov:
prvi del (zeleno obarvan naslov): je namenjen spoznavanju novega besediSta in za razvijanje

-

komunikacije. Bralna in slu5na besedila spodbujajo k aktivnem sodelovanju in omogodajo laijo
spoznavanje slovnidnih in pravopisnih pravil. Veliko je tudi avtentifnih besedil (npr. vpraSalniki,
oglasi, dlanki ...). Zahtevnost besedilje primerna za raven BL.

-

drugi del (oranino obarvan naslov): na dveh straneh so predstavljene preglednice
obravnavanih slovnidnih struktur in dodatne vaje za utrjevanje;
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tretji del (modro obarvan naslov): dve strani dodatnih vajza utrjevanje

besediSda in

izgovorjave;

ietrti del (zeleno obarvan naslov): kulturno-civilizacijske vsebine, povezane s temo enote;
peti del (rdedo obarvan naslov): ob koncu vsake enote so t.i. ,,zakljudne naloge" za individualno
ali skupinsko delo. Gre predvsem za tip nalog, kjer uporabnik osvojeno znanje uporabi v praksi
(npr.opis preteklih poEitnic). Sledi samovrednotenje, kjer se uporabnik zave pridobljenega
znanja in morebitnih teZav, kijih ima pri uporabi pridobljenega znanja.

Vsaka enota ima na koncu udbenika 5e delovni ntezek oz. dodatne vaje za udenje komunikacije,
utrjevanje slovnidnih struktur in besedi5da. Enota se zakljudi z nalogami bralnega in slu5nega
razumevanja ter pisnim sporazumevanjem. Po vsaki drugi enoti sta dva videoposnetka, ki se vsebinsko
navezujeta na udno temo posamezne enote.
Udbenik ima tudi prilogo'?otovanje v ltalijo", kjer so predstavljene nekatere znadilnosti Italije in
Italijanov (npr. kultura, zgodovina , zrrarte osebnosti, mesta ... ) in vzordne teste za opravljanje javno
veljavnega izpita iz italijanSdine na stopnji Bl (CLS IINO Bl, CELI?BL,PLIDA Bl, CERT.IT).
Primeri nalog so zelo koristi za samowednotenje in za vse dijake, ki bi radi Studirali ali delali v Italiji.
Na koncu udbenika so ponovno predstavljene vse preglednice obravnavanih slovnidnih struktur,
politidni zemljevid Italije z regijami in mesti ter geografski zemljevid.
Udbenik Al dente 3 je na razpolago tudi v digitalni obliki.

CD
Besedila oz. dialogi, so na zadetku kraj5i, kasneje pa dalj5i. So dobro sli5ni in razlodni, vendar
pogreSam ved avtentidnih besedil, ki bi se pribliZali realni situaciji naravnega govorca. Prevladujejo
naloge altemativne izbire (izbirapravilnega odgovora od dveh moinosti) in naloge izbimega tipa
(izbira pravilnega odgovora med ved moZnostmi). Pri slu5nem delu pogre5am tudi ved nalog, kjer bi
drjaki samostojno napisali kratke odgovore.
Prepis besedil v udbeniku ni, jih pa lahko najdemo na spletni strani zaloilbe.
2. DVD

Dvd vsebuje 9 videoposnetkov (raven A2lBl),ki so vezani na posamezro temo enote. DolZina
videoposnetkov je primerna zadelo v raaedu, saj so videoposnetki kratki (najved 5 minut). Primerni
so za odrasle in mladostnike. Razumevanje posnetka se preverja z razlidnimi tipi nalog, pri tem pa
prevladujejo naloge alternativne izbire, naloge izbirnega tipa, odgovarjanje s kratkimi odgovori in
vpisovanje manjkajodih podatkov oz. besed.
Videoposnetke lahko gledamo z ali brez podnapisi.
Prepis besedil v udbeniku ni, jih pa lahko najdemo na spletni strani zaloLbe.

3.

Dodatne aktivnostiza Aldente 3, dosegliive na spletnistrani zaloibe

Na spletni strani zaloLbe najdemo audio invideo posnetke, prepis besedi izCD-ja in DVD-ja, re5itve
vaj in vzordnih testov ter dodatno gradivo za uditelje (fotografije, kriZanke, vaje...).

4.

PriroEnik za utitelje

Prirodnik za uditelie ie na

v tiskani obliki.
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Besedi5ie in slovnica
dente 3 je udbenik, ki postavlja v ospredje aktivno uporabo jezika, slovnica je temu podrejena.
Tematske vsebine nudijo veliko besediSda primernega za raven B1.
V udbeniku ima slovnica sekundarni pomen. Je dobro vkljudena v vsako enoto, vendar ne prevladuje.
Obravnavane so slovnidne strukture, ki so potrebne za aktivno uporabo italijan36ine na ravni 81. V
kolikor uditelj meni, da je potrebno ved urjenja dolodene slovnidne strukture, bi bilo smiselno dodati 5e
kak5no ustrezno nalogo.

Al

Ocena skladnosti uinega gradiva s sodobnimi spoznanji, ki opredeljujejo predmet in metodiinodidaktiine ustreznosti
Al dente 3 je sodoben udbenik, ki je skladen s sodobnimi predmetno-didaktidnimi spoznanji, ki razvija
vse Stiri spretnosti. Poudarek daje na komunikacdi in aktivni uporabi italdan5dine.
Udbenik je privladen, saj ima veliko ilustracij in fotografij, kar je zelo pomembno zazadetno
motivacijo dijakov. Teme so osnovne, uporabne v vsakdanjem Zivljenju, zato so lahko ciljna publika
tako srednje5olci kot tudi odrasli, ki se italijan5dine udijo na jezikovnih tedajih.
Udbenik nudi razlidne oblike dela: frontalno, v dvojicah, skupinsko ali individualno. Na tak nadin
lahko vsak dijak najde sebi najbolj ustrezno obliko. Veliko je delo v dvojicah, kjer dijaka pripravita
dialog ali izraiata svoje izkuSnje in staliSda.
Ob koncu enote naj bi dijak uporabil osvojeno znanje v praksi. Pomemben je tudi del samovrednotenja,
kjer lahko dijak ugotovi pomankljivosti svojega znanja.
ArAorji so seveda pomislili tudi na naloge zabralno in slulno razumevanj e. Zelo dobro so pripravljeni
videoposnetki, ki so zanimivi in vezani na udno temo posamezne enote.
Udbenik omogoda tudi medpredmetno povezovanje s sloven5dino (razlaga slovnidnih struktur,
primerjava oblike CV...), z drugimi tujimi jeziki, z geografijo, zgodovino. V nekaterih srednjih
strokovnih oz.poklicnih Solah se lahko povezujejo tudi z uditelji strokovnih predmetov.
Sklepne misli
Udbenik Al dente 3 je moderen udbenik, ki je usklajen z udnimi cilji za poudevanje italdanldine kot
jezlka okolja in kot tujega jezika v okviru gimnazijskih programov, programov srednjega strokovnega
izobraLevanja in srednjega poklicnegaizobrailevanja. Zasnovan je didaktidno-metodidno primerno,
skladno s pedago5ko-didaktidnimi spoznanji sodobne glotodidaktike, jezikovno je ustrezen in
oblikovno dovr5en.
Menim, da udbenili Al dente 3 po temah in pristopu ustreza udnemu nadrtu, zato predlagam, da ga
Strokovni svetu RS za splo5no izobraLevanje potrdi kot ustrezen za pouk italijan3dine kot jezika okolja
in kot tujegajezika v predhodno navedenih vrstah srednjih 5ol.

vI.

POVZETEK OCENE

Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju udbenikov in pojasnili za
E ne
recenzenta [http://www.zrss.si)

: xda
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Pregledal sem predlog udbenika v dokondnem 1:1 formatu [celotni besedilni in nebesedilni del):

xda

tr ne

Pregledal sem udbenik:

x

v

celoti

n del, in to od poglavja

Pregledal sem utbenik pripravljenza obiavo v elektronski obliki, ki na

. nustrezen

n

neustrezen

nadin vkljuEuje interal<tivne gradnike fvodene udne poti, igre, naloge, teste, orodja za analizo

odgovorov) za pridobivanje, utrjevanje ter preverjanje znanja

a ougfJerzen

r

neustrezen

motivira udenca za aktivno komunikacijo

. trustrezen

c

z

vsebinami in predstavitvami

neustrezen

nadin vkljuduje vetmedijske/multimedijske elemente I statidne in gibljive podobe) za hirro in
nazorn o r azlago poj avov, pro ces ov, zakonitosti

o nustrezen

nneustrezen

natin z navodili usmerja udenca pri postopnem razumevanju udnih vsebin, povezovanju
usvojenegaznanjater razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti.

Pri ponovnem pregledu so bile moje pripombe ustrezno upoltevane:

n da

tr

ne

Pregledani ulbenikv

x

jih nisem imel

celoti:

n

ustreza

n delno

ustreza

n ne ustreza

Ze
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Podpis recenzenfa:

Datum:31.8.20L9
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Polores

