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Табела 5.2 Спецификација предмета

64157 Теорије и методе у настави француског језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Наставни рад са студентима треба да омогући упознавање са општим и посебним појмовима дидактике француског језика.

Након одслушаног предмета студент је оспособљен:
- за препознавање теоријских знања о учењу страних језика уопште;
- за препознавање и примену појединих метода у учењу страних језика.

Наука о језику и учење страног језика. Преглед теорија учења и настава страних језика. Педагогија и настава страних језика.
Типологија метода. Преглед метода. Традиционална метода. Директна метода: развој и принципи. Аудио-орална метода: развој
и принципи. АВГС метода: педагошко-методолошке карактеристике АВГС методе, структуралне вежбе, фазе у наставном
процесу.  Комуникативна  метода:  развој,  принципи,  теорија  говорних  чинова,  когнитивне  основе  учења  језика.  Акциона
перспектива:  развој  и  принципи,  Заједнички  европски  референтни  оквир  за  језике.
Садржаји часова вежбања прате садржај часова предавања, током којих се тумачи и анализира садржај изабраног дидактичког
материјала са циљем да се студенти истовремено припреме за фазу практичног рада која се реализује у оквиру предмета
Методика наставе француског језика.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Germain, Claude Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans
d’histoire Paris : CLE 2001

2, Puren, Ch. La didactique des langues étrangères à la croisée des
méthodes : essai sur l’éclectisme Paris: Didier 2005

3, Шотра, Татјана Како проговорити на страном језику Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства 2006

4, Точанац–Миливојев,
Душанка Методе у настави и учењу страног језика Београд: Завод за уџбенике и

наставна средства 1997

5, Шамић, Мидхат Методика наставе и техника учења живих језика Сарајево: Свјетлост 1959

6, Шотра, Татјана Дидактика француског као страног језика Београд: Филолошки
факултет 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 70.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Практична настава 20.00Да

Јовановић Ж. ВераНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

3 2 0 0 0
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