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Tablica 2. Opis novog predmeta ili predmeta koji je nadopunjen i izmijenjen 
 

1.  OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE 
1.1. Nositelj predmeta Izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić 1.6. Godina studija Diplomski studij, 1. i 2. godina 

1.2. Naziv predmeta 
Nastava hrvatskoga jezika u 
dijaspori 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 

3 

1.3. Suradnici 
/ 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati 

P+V+S+e-učenje) 
Vježbe (30 sati) 

1.4. Studijski program 
(preddiplomski, diplomski, 
integrirani) 

Diplomski studij kroatologije, 
Nastavnički smjer 

1.9. Očekivani broj studenata na 
predmetu 

5-10 

1.5. Status predmeta 
Izborni 1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. 

razina), postotak izvođenja 
predmeta on line (maks. 20%) 

      

2. OPIS PREDMETA 

2.1. Ciljevi predmeta 
Studenti će naučiti predavati hrvatski jezik učenicima koji nisu izvorni govornici hrvatskoga jezika, onima koji slabo 
znaju hrvatski jezik, kao i onima koji dobro vladaju samo pojedinim hrvatskim mjesnim govorom, ali ne znaju ili slabo 
znaju hrvatski standardni jezik. 

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne 
kompetencije koje su potrebne 
za predmet 

Završen preddiplomski studij kroatologije ili kroatistike 

2.3. Ishodi učenja na razini programa 
kojima predmet pridonosi 

Studenti kroatologije na većem broju predmeta tijekom studija uče o hrvatskoj dijaspori. Nastavna praksa u dijaspori 
omogućit će im izravno upoznavanje s pojedinim hrvatskim zajednicama u dijaspori te stjecanje osobnih kontakata koji 
će im biti poticajem za moguća vlastita istraživanja ili rad u dijaspori. 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini 
predmeta (4-10 ishoda učenja)  

Studenti će naučiti na koji način mogu komunicirati s učenicima koji ne znaju dobro hrvatski jezik. 
Studenti će, pripremajući se za nastavu, poboljšavati vlastito znanje gramatike hrvatskoga standardnoga jezika. 
Studenti nastavničkoga smjera steći će dragocjenu nastavnu praksu, i to u otežanim nastavnim uvjetima. 
Pri susretu s različitim razinama znanja hrvatskoga jezika u pojedinom razredu, u praksi će vježbati kako najbolje 
pristupiti onima koji slabije, a kako onima koji bolje znaju. 
Budući da u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori neki učenici vladaju pojedinim arhaičnim mjesnim govorima, 
studenti će vježbati načine nastavnoga pristupa zavičajnim idiomima te kako ih pozicionirati u odnosu na standardni 
jezik. 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno 
razrađen prema satnici nastave 

1. Stjecanje osnovnih informacija o zajednici i o školi u dijaspori u kojoj će student predavati. 
2. Sastavljanje nastavnoga plana za vježbanje hrvatskoga leksika s učenicima. 
3. Izbor tekstova koje će učenici čitati na nastavi hrvatskoga jezika i o kojima će pokušati razgovarati. 
4. Izbor sadržaja za vježbe pisanja. 
5. Izbor tekstova koji će se čitati, kao i slušnih zapisa za vježbe slušanja s razumijevanjem. 
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6. Izbor rečenica za gramatičke vježbe. 
7. Sastavljanje kviza znanja. 
8. Izbor pjesama na hrvatskom jeziku koje će učenici učiti recitirati. 
9. Izbor tekstova za vježbe usmenoga izražavanja. 
10. Nastavna praksa (upoznavanje s učenicima, vježbe leksika i čitanja tekstova na hrvatskom jeziku). 
11. Nastavna praksa (vježbe pisanja i slušanja s razumijevanjem). 
12. Nastavna praksa (vježbe pisanja, govorne vježbe i recitiranje na hrvatskom jeziku). 
13. Nastavna praksa (vježbe slušanja s razumijevanjem, vježbe usmenoga izražavanja i recitiranja na hrvatskom 

jeziku). 
14. Nastavna praksa (vježbanje padeža i glagolskih vremena). 
15. Nastavna praksa (kviz znanja i oproštajno druženje). 

2.6. Vrste izvođenja nastave: 

 predavanja 
 seminari i radionice   

x vježbe   
 on line u cijelosti 
 mješovito e-učenje 
 terenska nastava 

X samostalni  zadatci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 

X mentorski rad 
       (ostalo upisati) 

2.7. Komentari: 

Studenti će, zajedno s mentoricom, 
pripremati nastavni program za 
pojedine nastavne satove koje će 
držati u razredima u dijaspori. 

2.8. Obveze studenata       

2.9. Praćenje rada studenata (upisati 
udio u ECTS bodovima za svaku 
aktivnost tako da ukupni broj 
ECTS bodova odgovara 
bodovnoj vrijednosti predmeta): 

Pohađanje nastave       Pismeni ispit       Projekt       
Eksperimentalni rad       Istraživanje       Praktični rad 3 
Esej       Referat            (ostalo upisati)       
Kolokviji       Seminarski rad            (ostalo upisati)       
  Usmeni ispit            (ostalo upisati)       

2.1. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada 
studenata tijekom nastave i na 
završnom ispitu 

Studenti će biti ocjenjivani na temelju priprema za nastavnu praksu i njezine provedbe. 

2.2. Obvezna literatura (dostupna u 
knjižnici i putem ostalih medija) 

Naslov 
Broj 

primjeraka u 
knjižnici 

Dostupnost 
putem ostalih 

medija 
Jelaska, Z. (2005) Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna 
naklada 

Čilaš Mikulić, M.; Gulešić Machata, M.; Udier, S. L. (2015)  Razgovarajte s nama! 
Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj. Zagreb: Croaticum – Centar za 
hrvatski kao drugi i strani jezik 

Čilaš Mikulić, M.; Gulešić Machata, M.; Udier, S. L. (2016) Razgovarajte s nama! 
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Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike. Zagreb: Croaticum – Centar za 
hrvatski kao drugi i strani jezik 

Hrvatski za početnike 1, vježbenica i gramatički pregled.;  
Hrvatski za početnike 1, udžbenik i rječnik 
    

                  
                  
                  
                  
                  

2.12. Dopunska literatura (u 
trenutku prijave prijedloga 
studijskoga programa) 

Čilaš Mikulić, M.; Gulešić Machata, M.; Udier, S. L. (2009) Hrvatski za početnike 1, vježbenica i gramatički pregled. 
Zagreb: Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik. 
Čilaš Mikulić, M.; Gulešić Machata, M.; Udier, S. L. (2009) Hrvatski za početnike 1, udžbenik i rječnik. Zagreb: 
Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik. 
Različite čitanke i udžbenici iz predmeta hrvatski jezik za škole u Hrvatskoj. Izbor čitanke i udžbenika uvjetovan 
je pojedinom nastavnom praksom. 

2.13. Načini praćenja kvalitete 
koji osiguravaju stjecanje 
izlaznih kompetencija 

Nositeljica kolegija bit će nazočna na nastavnim satovima hrvatskoga jezika koje studenti drže na svojoj 
nastavnoj praksi. Ocjena iz predmeta temelji se na kvaliteti pripreme i stupnju uspješnosti nastavne prakse. 

 




