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Назив предмета Методика писaних вештина у настави страних језика 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

 И I 2+2 5 

Наставници Др Ненад Крстић, редовни професор 

Мр Јелена Ристановић Купрешак, виши асистент 

 

Условљеност другим предметима 

нема 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање различитих приступа вештини писменог разумевања и писмене продукције и њихова 

примена у наставни страног језика. 

Исходи учења (стечена знања): 

 

Студенти ће бити оспособљени да критички сагледају материјал који се користи у настави 

страног језика.  

Студенти ће оспособљени да примене у настави теоријске принципе који су темељи методике 

писмених вештина у настави страних језика. 

 

Садржај предмета: 
Развој писмених вештина у методици наставе страних језика. Утицаји истраживања спроведених у области 

когнитивне психологије, текстуалне лингвистике и  истраживања која се односе на историјски и друштвени 

контекст. 

Вештина писменог разумевања  

Типологија текстова. Стратегије читања. Активности писменог разумевања. 

Анализа активности  писменог разумевања у уџбеницима. Вредновање вештине писменог разумевања. 

Вештина писмене продукције 

Дефиниција вештине писменог изражавања : дискурсивна, текстуална и реченична компонента. Стратегије 

писмене продукције. Активности писмене продукције. Вредновање писмених продукција.  

 

Анализа места писмених вештина у наставним плановима и програмима за стране језике у Републици 

Српској. 

 

Методе наставе и савладавања градива: 

Монолошка и дијалошка метода, метода интерактивног учења. 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Присуство 5 бодова 2. семинарски рад 20 бодова Испит 50 бодова 

1. семинарски рад 25 бодова     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф.др Ненад Крстић 

 


