
 Назив 
предмета: Концепција уџбеника за француски језик 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 И 6 2 1+1 

 
Студијски програми за које се организује: 
Француски језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 
Не 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са основним принципима најзначајних метода и приступа у наставни страног језика. структуром уџбеника за 
француски као страни језик. Упознавање студената са основним принципима концепције уџбеника. Оспoсобљавање студената за 
анализу уџбеника и других извора знања. 
Исходи изучавања предмета: По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити оспособљени : 
- да анализирају уџбенике и друге изворе знања са становишта садржаја и форме; 
- да изаберу одговарајући уџбеник за извођење наставе француског језика у различитим контекстима. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Др Ненад Крстић, редовни професор 
Мр Јелена Ристановић, виши асистент 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна настава 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
 
VI    недjеља 

      VII   недjеља 
    VIII    недjеља 

IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 

1. Преглед најзначајних метода и приступа у настави страног језика /1 
2. Преглед најзначајних метода и приступа у настави страног језика /2 
3. Структура уџбеника : увод, предговор, садржај, организација  лекција 
4. Анализа структуре  уџбеника за француски као страних језик  
5. Прогресија у уџбенику 
6. Анализа прогресије уџбеника за француски као страних језик 
7. Колоквијум 
8. Организација лекција 
9. Анализа организације лекција у уџбеницима за француски као страних језик 
10. Граматика у уџбенику 
11. Анализа граматике у уџбеницима за француски као страних језик 
12. Визуелна организација уџбеника 
13. Анализа визуелене организације у уџбеницима за француски као страних језик 
14. Понављање 
15. Колоквијум 

     
      

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                 1+1 

У семестру 
  15+15 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
CUQ, Jean-Pierre Cuq, GRUCA, Isabelle, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2005. 
COURTILLON, Janine, Elaborer un cours de FLE, Hachette, Paris, 2003. 
GERMAIN, Claude, Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, Paris, CLE International/VUEF, 2001. 
PUREN, Christian, La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur l'éclectisme, Paris, Didier, 1994. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Приусуство на часу и активности: 10 % 
Колоквијум 1 20 %  
Колоквијум 2 20 % 
Завршни испит 50 % 
Посебна назнака за предмета:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Мр Јелена Ристановић Купрешак 
Напомена: 
/ 

 
 
 



 
 
 


