
 Назив 
предмета: 

Техника аргуметације у усменом изражавању 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 изборни 6 3 1+1 

 

Студијски програми за које се организује: 
Француски језик и књижевност  
Условљеност другим предметима: 
Не 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са моделом аргументације у усменом изражавању.  

 

Исходи / резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању : 
- да изврше синтезу аргумената прикупљених из различитих извора; 
- da na metodičan način izlože svoje mišljenje na zadatu temu, da naglašavaju važne elemente i značajne detalje  upotrebljavajući dodatna 
obrazloženja i odgovarajuće primjere; 
- da izlože ideje  logično i povezano uz upotrebu odgovarajućih konektora. 
 

 

Име и презиме наставника: 
 Др Радана Лукајић, доцент 
Јелена Ристановић Купрешак, асистент 
 

Методe наставе и савладавања градива: 
Инерактивна 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 
 
Од проблематике до аргумента : дефинисање проблематике 
Дефинисање кључних речи 
Проналажење идеја и примера : методе 
Организација идеја : планификација и хијерархизација 
Прогресија и кохезија 
Употреба конектора 

Увод и закључак 
1. колоквијум 
Дефинисање проблематике и изражавање става на основу текста : Malade de bien manger 
Дефинисање проблематике и изражавање става на основу текста : LE PHYSIQUE DE L’EMPLOI : LE DIKTAT DU BEAU-

BEAU 

 

Дефинисање проблематике и изражавање става на основу текста : Violence : les écrans en accusation 
Дефинисање проблематике и изражавање става на основу текста : SENIORS ET ÉTUDIANTS EN COHABITATION 
Дефинисање проблематике и изражавање става на основу текста : LES STÉRÉOTYPES NATIONAUX MIS À NU 
Дефинисање проблематике и изражавање става на основу текста : POUR VIVRE MIEUX, VIVONS SOLIDAIRES ! 

2. колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                       1час предавања + 1 час  вежби 

У семестру 
  

15часова предавања+15 часова вежби 

 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
1. ADAM, Jean-Michel, Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, Nathan, Paris, 1996. 
2. DUPOUX, Béatrice, Réussir le DELF, niveau B2 du Cadre européen commun de référence, Didier, Paris, 2006. 



4. Текстови из француске штампе 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Начин вредновања:  

- присуство: 5 бодова максимално 
- активност : 5 бодова максимално 
- 1. тест : 20 бодова максимално 
- 2. тест : 20 бодова максимално 

завршна провјера знања (писмени испит) : 50 бодова максимално 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке:  Јелена Ристановић Купрешак, асистент 

 


