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ПРОЈЕКАТ  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА  

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Тема : Наставна целина у француском језику - од рецепције до 

продукције (2017. година) 

 

Организатор : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци 

 

Назив семинара : Наставна целина у француском језику - од рецепције до продукције 

 

Циљ семинара : Развијање способности наставника страног језика да осмисле разноврсне 

активности за проверу разумевања и воде ученике ка самосталном усменом и писаном 

изражавању; оснаживање способности наставника да самостално израђују тестове за 

евалуацију језичких компетенција и користе аутентичне текстове у складу са захтевима 

Програма. 

 

Коме је намењен семнар : Семинар је намењен наставницима француског језика у основим 

и средњим школама. 

 

Очекивани исходи : Наставници ће бити оспособљени да равномерно заступе све језичке 

активности у настави француског језика, кроз комуникативни приступ. 

 

Трајање : један дан 

 

Програм семинара :  

60 минута – Излагање о теоријским аспектима теме семинара 

10 минута – пауза 

45 минута – Заједничка разрада плана часа везана за тему која се обрадила на теоријском 

делу семинара  

45 минута – Пробни час : практична примена теорије 

30 минута – пауза за ручак 

60 минута – Разрада плана часа : раду у групи на уџбенику или материјалу који је одабрао 

предавач 

10 минута - пауза 

30 минута – Симулација часа 

15 минута – Дискусија о часу 

Евалуација, предлози учесника за будући рад. Додела потврда. Затварање семинара. 

  

 

Предавач : Анка Ивковић/ Јелена Ристановић 

Биографија предавача  

Анка Ивковић је завршила студије француског језика и књижевности на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду 1978. године. Предавала је француски језик у ОШ „ 
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Цана Марјановић“ у Раљи, у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду и у Петој београдској 

гимназији. Од 1996. до 2000. године је била надзорник за француски језик а од 2002. до 2006. 

године саветник у Министарству просвете Републике Србије.  Од 2006. до 2015. радила је 

као саветник у издавачкој кући Дата Стаус из Београда. Похађала је обуке за тренере у 

Француској и у Србији. Реализовала је више обука на различите теме за наставнике 

француског језика у Србији. 

 

Ристановић Купрешак Јелена je завршила основне студије француског језика и 

књижевности 2002. године на Филозофском факултету у Новом Саду  а затим и на 

Универзитету у Безансону (Француска) 2005. године. Мастер студије, смер Наука о језику, 

Усвајање француског као страног језика, завршила је 2012. године на Универзитету у 

Безансону а магистарске студије на смеру Наука о језику, 2014. године на Филозофском 

факултету у Новом Саду. Од 2001. до 2009. године радила је као професор француског језика 

у основним школама и Француском културном центру у Бањалуци. Од 2009. године ради 

као асистент на Филолошком факултету у Бањалуци. Похађала је семинаре за усавршавање 

наставника француског језика у Француској, Аустрији,  БиХ и Србији. 2007. године је 

завришила обуке за тренере/мултипликаторе у органзацији Министарства цивилних 

послова БиХ, Француске амбасаде у БиХ и Гете института. 

 

Место и време одржавања : Бијељина, 23. август 2017.године, 

                                                   Гимназија „Филип Вишњић“ 

 

                                                   Tребиње, 21. август 2017. године, 

                                                    Центар средњих школа Требиње 

 

                                                   Бања Лука, 24.  август 2017. године, 

                                                    Гимназија, Бања Лука 

                                                     

                  Источно Сарајево, 22.  август 2017.године 

                                                   Средњошколски центар Пале 

 

Почетак семинара је савки дан у 10:00 часова 

 

Материјали за учеснике : Материјали припремљени од стране предавача 

 

Пријава : Пријављивање се  може извршити електронском поштом на адресу  

jelena.ristanovic-kupresak@flf.unibl.org 

 

 


