
 Назив 
предмета: Методика француског као језика струке 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 И 7 2 1+1 

 
Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност и латински језик 
 
Условљеност другим предметима: / 
 
Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са принципима методике француског као језика струке. Оспособљавање 
студената за извођење наставе француског као језика струке. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да припреме и  изводе наставу француског као језика струке. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Др Ненад Крстић, редовни професор 
Мр Јелена Ристановић Купрешак, виши асистент 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања и вежбе. 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. FOS/Français de spécialité/Français professionnel 
2. Publics 
3. Compétences pour l’enseignant du FOS 
4. Principes méthodologiques : du VGOS à la linguistique textuelle et l’analyse du discours /1                                                                                                      
5. Du VGOS à la linguistique textuelle et l’analyse du discours /2 
6. Elaboration des programmes FOS : identification de la demande de formation  
7. Elaboration des programmes FOS : analyse du public 
8. Elaboration des programmes FOS : analyse des besoins 
9. Elaboration des programmes FOS : collecte des données 
10. Elaboration des programmes FOS : analyse des données 
11. Elaboration des programmes FOS : élaboration didactique 
12. Analyse de méthodes et de supports existants 
13. Elaboration d’une séquence didactique 
14. Elaboration d’une séquence didactique 
15. Révision  

 
  

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
         1 час предавања, 1 час вежби 
          

У семестру 
  
15 часова предавања, 15 часова вежби 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Carras, C., et al. (2007). Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris : Clé international. 
Mangiante, J.-M., et Parpette, C. (2004). Le Français sur Objectifs Spécifiques : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours. Paris : 
Hachette. 
Mourlhon-Dallies, D. (2008). Enseigner une langue à des fins professionnelles. Paris : Didier. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Присуство на часу и активности  10 поена 
Колоквијум 1   20 поена 
Колоквијум 2   20 поена 
Завршни испит 50 поена 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  Мр Јелена Ристановић Купрешак 
Име и презиме наставника који је припремио податке: 
Напомена: 
 

 



 
 
 
 


