INHOUDSTABEL ITALIAANS 6e JAAR (RG 2.4)
Indeling taalniveaus en situering van het gekozen jaar
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TOELATINGSVOORWAARDEN
Richtgraad 2 vierde jaar is het niveau van beperkte talige zelfstandigheid en
richt zich naar die cursist die al communicatief vaardig is.
Hij/zij moet een deelcertificaat R2 derde jaar behaald hebben of via een
oriënteringsproef aantonen dat hij/zij het niveau R2.3 behaald heeft.
Hij/zij heeft een behoorlijke woordenschatkennis en beheerst de grammaticale
beginselen.
Je leert vlot communiceren in vertrouwde en concrete situaties met behoorlijke
talige zelfstandigheid. Woordenschatkennis, beheersing van de grammatica en
socioculturele vaardigheid krijgen de nodige aandacht en fungeren als
noodzakelijke taalondersteuning.
Alle vaardigheden komen aan bod, maar de nadruk ligt duidelijk op mondelinge
taalvaardigheid.
Richtgraad 2.4 - vaardigheden
Spreken
Je leert in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis en ook
een mening en een standpunt vertolken. De onderwerpen hebben betrekking op
je leefwereld. Je leert een vrij correct woordgebruik en een vlot spreektempo
hanteren. Je leert vlot parafraseren en geeft blijk van de nodige spreekdurf.
Grammaticale aspecten en essentiële uitspraakregels worden herhaald en
uitgediept.
Luisteren
Je leert de hoofdgedachte achterhalen in o.a. een reportage, een filmfragment,

een hoorspel en een lied. Je leert specifieke informatie zoeken in o.a. een
interview,
een telefoongesprek, een groepsgesprek en een debat. Zo leer je ervaringen en
vaardigheden met elkaar delen. Het betreft relatief korte gesprekken in een
natuurlijk spreektempo.
Schrijven
Je leert precieze informatie vragen en geven o.a. in een formulier en een
mededeling. Je leert je belevingen helder formuleren en andere taalgebruikers
naar hun ervaringen vragen. Je leert ook een samenvatting schrijven en een
mening of standpunt duidelijk weergeven in een geschreven tekst. De teksten
hebben betrekking op diverse actuele onderwerpen en het taalgebruik is
gevarieerd.
Lezen
Je leert alle gegevens begrijpen in o.a. een kortverhaal, een reportage en een
gepersonaliseerde brief. Je leert een persoonlijke mening vormen over o.a. een
krantenartikel en een reclametekst. Het betreft authentieke teksten in de
standaardtaal. Het leestempo is vlot.

