OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA
KOMISUA ZA UEBENIKE
STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENUE ZA SPLOSNO IZOBRAZEVANJE

PODATKI O ROKOPISU

I.

(Stran izpolni zaloZnik pred oddajo recenzentu.l

Naslov udbenika:

At

DENTE 4

Avtor/ Avtorji: M. Birello,

S.

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

Zalolba: CASA DELLE LINGUE
Udbenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojnoizobraZevalnemu/-im programu/-om:
D osnovno5olsko izobraZevanje
vzgoja in izobraZevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
tr osnovno glasbeno izobraZevanje
gimnaziisko izobraievanie x
x strokovno
n niZje poklicno izobraZevanie

a

x

splo5no

n srednje poklicno

x

n
n

izobrai,evanje
srednie tehniSko oz. strokovno izobraievanie
poklicno-tehni5ko izobraZevanje
drugo:

Ime programa/programov:
(l'omoinik v biotehniki in oskrbi, Klepar-kr-ovec, Zdravstvena
nega, Stro,ni tehnik..J

Ime programa/programov:

Predmer ITALIJANSCIUR XOr DRUGI fEZIK v
gimnazijah in srednjih tehni5kih ter strokovnih
Solah na narodnostno me5anem obmoiiu
slovenske Istre

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

-

150

ur

Letnik:

Predmet:

Stevilo ur:

(Pornoidk v hiotehnilri in oskrhi Klepar'krcvec. ZdravstvEna
Stloini tehnik...)

nega.

rr.

VRSTARECENZTIE

X Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanii stroke oziroma strol{,

oziroma podrolie

o
o

[ZaloZnik oznadi wsto ocene.J

ki opredeljujeio predmet

Ocena metodidno didaktidne ustreznosti
Ocena razvojno psiholoSke ustreznosti

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

Podpis odgovorne osebe zaloilnika:

31. 10.2019

Marieta fuvan, svetovalka za tuieieziino literaturo

Lrg
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I

II.

PODATKI O RECENZENTU

Ime in priimek: Dolores

Kocianiit

lzobrazba: profesorica italijan5dine in univerzitetna diplomirana bibliotekarka
Naziv: svetovalec
ZnansWeni naslov:

ry.

/

BTBLTOGRATTTA NA PODROCJU VZGOJE

Avtorstvo gradiv:

IN IZOBRAZUVAUIA

/

Recenziia gradiv: Recenziia uEbeniSkega kompleta- Al dente 1
Recenziia ulbeniSkega kompleta- Al dente 2
Recenziia uEbeni5kega kompleta- Al dente 3

V

strokovnih publikaciiah iavno obiavljene recenziie:

Sekundarno avtorstvo:

/

Druge aktivnosti: dlanstvo v komisiji

V.

/

DPK PM za

italijanidino kot tuji in drugi jezik

PISNA OCENA
IRecenzent oznadi vidik opravljene ocene.J

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma

strok ki opredeljujejo predmet

oziroma podrodje
0cena metodidno didaktidne ustreznosti
Ocena razvojno psiholo5ke ustreznosti
Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega udbenika:
UdbeniSki komplet Al dente 4, ki je iz5el leta 201.8 prizaloilbi Casa delle Lingue, je namenjen
udenju italijaSdine na ravni 82 in je primeren predvsem za mladostnike in odrasle, ki nadaljujejo

ravni B1. 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.
ekolosiia in
Teme, ki iih udbenik obravnava, so aktualne in zanimive, kot npr. imigraciia, in

z udenjem italijanSEine po doseZeni
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so usklajene z udnimi nadrti, maturitetnim katalogom in s katalogom za poklicno maturo.
Vsaka enota razvija vse Stiri osnovne spretnosti: branja, posluSanja, govora in interakcije ter

pisanja. Udbenik temelji na funkcionalno komunikacijskem pristopu, ki poskuSa udenca postaviti
v realno Zivljensko situacijo. Poleg teh spretnosti pa v vsaki enoti spoznavamo tudi kulturno-

civilizacijske vsebine, ki nam pribliTajo Italijo in Italijane,
Sestava udbeniSkega kompleta

1.
2,
3.
4.
5.

udbenik

1,.

Udbenik

:

CD

DVD

dodatne aktivnosti za Al dente 4, dosegljive na spletni strani zalolbe

prirodnik za uditelja

Udbenik obsega 9 enot po 16 strani in uvodno enoto 0, ki je namenjena spoznavanju Italije in
Italijanov. Teme so aktualne, zanimive in vezane na interese udencev. Tematske vsebine udbenika
se ne ponavljajo iz

-

prelnjih dveh kompletov in so naslednje:

Voglio vivere cosi (razlidni nadini ZivljenjaJ

Ti prendo in parola [mediji in reklame)
Tradizione vs modernit) (Zivljenje nekoi in danes)
Io non ci sto! (druZbena neenakost, pravice ljudi in Zivali)
Vita digitale fradunalnik, internet)
Natura amica [ekologija, podnebne spremembe)
Tracce del passato fpripovedovanje o zgodoviniJ
Oltre i confine (Evropska unija, imigracije)
La messa in scena [gledali5de, strip)

Udbenik je grafidno lepo oblikovan in privladen. Ima veliko ilustracij in fotografij, ki so primerne
tako za odrasle kotza mladostnike.Je zelo pregleden in sistematiden. Zgradba udbenika je

predstavljena na prvih petih straneh, nato pa sledi uvodno kazalo, ki prikaZe naslov udne enote,
opis komunikacijskih, slovni6nih in fonetidnih vsebin, ter naloge, kijih dijaki ob koncu vsake
enote opravijo, K boljli 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 iztodni cizazatetno motivacijo. Enota je nato
sestavljena iz petih delov:
- prvi del [zeleno obarvan naslovJ: je namenjen spoznavanju novega besediSiainza
razvijanje komunikacije. Bralna in slu5na besedila spodbujajo k aktivnem sodelovanju in
navanie slovnidnih in pravopisnih pravil. Veliko ie tudi avtentidnih besedil
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[npr. oglasi, ilanki ,,.]. V primerjavi z udbenikom za raven A1, A2 opazimo, da so besedila daljla,
StevilnejIa in seveda tudi zahtevnejSa, primerna za raven 82.

-

drugi del foranZno obarvan naslov): na dveh straneh so predstavljene preglednice
obravnavanih slovnidnih struktur in dodatne vaje za utrjevanje;

-

tretjidel fmodro obarvan naslovJ: dve strani dodatnih vajza utrjevanje

besediSda in

izgovorjave;
Eetrti del (zeleno obarvan naslov): kulturno-civilizacijske vsebine, povezane s temo enote;

-

peti del (violidno obarvan naslov): ob koncu vsake enote so t,i. ,,zakljudne naloge" za
individualno ali skupinsko delo, Gre predvsemza tip nalog kjer uporabnik osvojeno znanje
uporabi v praksi (npr. napisati kratek strip, zaigrati kratek gledali5ki prizor). Sledi
samovrednotenje, kjer se uporabnik zave pridobljenega znanja in morebitnih teZav, ki jih ima pri
uporabi pridobljenega znanja.
Vsaka enota ima na koncu udbenika 5e delovni zvezekoz. dodatne vaje za urjenje komunikacije,

utrjevanje slovnidnih struktur in besediSda. Enota se zakljudi z nalogami bralnega in slu5nega
razumevanja ter pisnim sporazumevanjem. Po vsaki drugi enoti sta dva videoposnetka, kise
vsebinsko navezujeta na uino temo posamezne enote.
Utbenik ima tudi prilogo "Potovanje v Italijo", kjer so predstavljene nekatere znatilnosti Italije in
Italijanov [npr. umetnost, italijanski znanstveniki, italijanske znamenitosti ... ) in vzordne teste za
opravljanje javno veljavnega izpita iz italijanldine na stopnji B2 ICILS DUE - 82, CELI 3 - 82,
PLIDA - B2, CERT.IT - B2J. Primeri nalog so zelo koristi za samovrednotenje in za vse dijake, ki bi
radi Studirali ali delali v Italiji. Na koncu uibenika so ponovno predstavljene vse preglednice
obravnavanih slovnidnih struktur, polititni zemljevid Italije z regijami in mesti ter geografski
zemljevid,
Udbenik Al dente 4 je na razpolago tudi v digitalni obliki.
2, CD

Besedila oz. dialogi so dovolj dolgi in primerni zaraven B2. So dobro sliSni in razlodni.

Prevladujejo naloge alternativne izbire (izbira pravilnega odgovora od dveh moZnosti) in naloge

pri katerih dijaki samostojno napiSejo kratke odgovore.
Prepis besedil v udbeniku ni, jih pa lahko najdemo na spletni strani zaloLbe,

3.

DVD

Dvd vsebuje 9 videoposnetkov (raven B2J, ki so vezani na posamezno temo enote, DolZina
videoposnetkov je primerna za delo v razredu, saj so videoposnetki kratki fnajved B minut),

Primerni so za odrasle in mladostnike. Teme so zelo zanimive in dajo moZnost nadaljne razprave
v razredu. Razumevanje posnetka se preverjaz razlidnimi tipi nalog, pri tem pa prevladujejo
izbirnesa tipa, odsovarianie s kratkimi od
naloge alternativne izbire, n
n ln vDtsovanle
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manjkajodih podatkov oz. besed, Velik poudarek je na bogatenju besedi3da.
Vi deoposnetke lahko gledamo z ali br ez podnapisi.
Prepis besedilv udbeniku ni, jih pa lahko najdemo na spletni strani zaloibe.

4.

Dodatne aktivnosti za Al dente 4, dosegljive na spletni strani zaloLbe

strani zaloilbe najdemo audio in video posnetke, prepis besedi izCD-jain DVD-ja,
re5iwe vaj in vzordnih testov.
Na spletni

5.

Prirodnik za uditelje
Prirodnik za uEitelje je na voljo v tiskani obliki.
Besedi5de in slovnica

Al dente 4 je udbenill ki postavlja v ospredje aktivno uporabo jezika, slovnica je temu podrejena,
Tematske vsebine nudijo veliko besedi5da primernega za raven 82.
V udbeniku ima slovnica sekundarni pomen. Je dobro vkljuEena v vsako enoto, vendar ne
prevladuje. Obravnavane so zahtevnejie slovnidne strukture, ki so potrebne za aktivno uporabo
italijan5dine na ravni 82. V kolikor uditelj meni, da je potrebno ved urjenja dolodene slovnidne
strukture, bi bilo smiselno dodati 5e kak5no ustrezno nalogo.
Ocena skladnosti udnega gradiva s sodobnimi spoznanji, ki opredeljujejo predmet in metodidno-

didaktidne ustreznosti
Al dente 4 je sodoben udbenik, ki je skladen s sodobnimi predmetno-didaktidnimi spoznanji, ki
razvija vse Stiri spretnosti, Poudarek daje na komunikaciji in aktivni uporabi italijan5dine.
Udbenik je privladen, saj ima veliko ilustracij in fotografij, kar je zelo pomembno zazaletno
motivacijo dijakov. Teme so zanimive in aktualne,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 izraLata svoje izku5nje in staliSda.
Ob koncu enote naj bi dijak uporabil osvojeno znanje v praksi. Pomemben je tudi del
samovrednotenja, kjer lahko dijak ugotovi pomanjkljivosti svojega znania.
Avtorji so seveda pomislili tudi na naloge za bralno in slu5no razumevanje. Zelo dobro so
pripravljeni videoposnetki, ki so zanimivi in vezani na udno temo posamezne enote,
Udbenik omogoda tudi medpredmetno povezovanje z drugimi tujimi jeziki, z geografijo,
zgodovino,
Sklepne misli

Udbenik Al dente 4 je moderen udbenik, ki je usklajen z utnimi cilji za poudevanje italijan5dine
kot jezika okolja v okviru gimnazijskih programov in programov srednjega tehni5kega in

strokovnegaizobrailevanja, Zasnovan je didaktiEno-metodidno primerno, skladno s pedagolkodidaktidnimi spoznanii sodobne glotodidaktike, iezikovno ie ustrezen in oblikovno dovrien.
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Menim, da udbenikAl dente 4 po temah in pristopu ustreza udnemu na6rtu, zato predlagam, da
ga Strokovni svetu RS za splo5no izobraZevanje potrdi kot ustrezenza pouk italijan5dine kot
jezika okolja v predhodno navedenih vrstah srednjih 5ol.

VI.

POVZETEK OCENE

Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju udbenikov in pojasnili za
recenzenta (http://www,zrss.siJ : xda Ene

Pregledal sem predlog u6benika v dokondnem 1:1 formatu (celotni besedilni in nebesedilni del):

xda

trne

Pregledal sem udbenik:

x v celoti r

del, in to od poglavja
od

Drugo:

strani

_

do

do_strani.
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Pregledal sem udbenik pripravljen za objavo v elektronski obliki, ki na

. nustrezen

n

neustrezen

nadin vkljuduje interaktivne gradnike fvodene udne poti, igre, naloge, teste, orodja za analizo

odgovorov) za pridobivanje, utrjevanje ter preverjanje znanja

.

rustrezen

n

neustrezen

motivira udenca za aktivno komunikacijo

. nustrezen
naEin vklju6uje

n

z

vsebinami in predstavitvami

neustrezen

vetmedijske/multimedijske elemente I statibne in gibljive podobe)

za

hitro in

nazorno razlago pojavov, procesov, zakonitosti

o trustrezen

tr neustrezen

natin z navodili usmerjo udenca pri postopnem razumevanju udnih vsebin, povezovanju
usvojenegaznanja ter razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti.

Pri ponovnem pregledu so bile moje pripombe ustrezno upoStevane:
n

da

n ne

Pregledani udbenikv

vII.

x jih nisem imel

celoti:

DODATNE OPOMBE

x

ustreza

n delno

ustreza

n ne ustreza

Ze
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Podpis recenzenta: DoLores K
Datum:31. t0.2019
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