
 

Назив  Добро дошли-у „Образовни круг“ 

 

Дођите да се дружимо, да у пријатној атмосфери учимо 

заједно и једни од других, да  истражујемо и стварамо, да 

заједно обилазимо знаменитости Београда које ћемо 

представити нашим другарима у Француској, да их 

проведемо улицама Београда, музејима, да им покажемо где 

и како учимо и живимо, да их упознамо са нашим 

породицама и пријатељима, да заједно откријемо 

„Француско-српско пријатељство“ . 

Дођи, учествуј, бирај, обилази, стварај, упознај, 

представљај и бићеш богатији за нова искуства и 

пријатељства! 

 

 

Тема 

 

Повезаћемо се са ученицима из српских допунских школа у 

Француској, који уче српски језик. Заједничке теме ћемо 

обрађивати двојезично-на француском и српском језику. 

 Заједно ћемо бирати подтеме из историје, културе, 

традиције и спорта, начине рада и представљање. 

Свака активност је различита, посебна и непоновљива, не 

само у комуникацији и реализацији заједничког часа, већ и 

у припремању материјала.  

 

 

 

 

Циљеви 

 

 

Циљ радионице је 

• развијање језичких компетенција кроз директну, 

вођену комуникацију путем електронских алата у 

представљању тема у различитим електронским 

медијима. 

• Учење српског/матерњег и француског језика  

• истраживање и приказивање  културне баштине  

• вршњачко учењe уз коришћење електронских алата 

у директној, вођеној комуникацији између ученика 

из редовних школа у Републици Србији и српских 

допунске школе у Паризу 

Повезаност са наставним 

програмом 

Српски језик, француски језик, историја, географија, 

музичка и ликовна култура 

Међупредметне 

компетенције 

 

 

 

• Компетенције за целоживотно учење 

• Вештина комуникација;  

• Решавање проблема;  

• Вештина сарадње, 

• Дигитална компетенција 

• Естетичка компетенција 

Структура тима-

наставници 

 

Невенка Јоксовић-наставник француског језика, Блаженка 

Тривунчић-наставник српског језика у допунској школи у 

Паризу 

Структура ученичких  



тимова(број ученика и 

узраст-препорука мешати 

тимове) 

20 ученика од 5-8 разреда 

Препоручен број 

родитеља-чланова тима 

По избору родитеља 

Динамика и предвиђено 

време трајања 

1 недељно 

Активности 

 

 

 

 

• Вежбати језичких компетенција (говора и писања) 

• Развијати  социјалне и дигиталне компетенције 

• вршњако учење на забаван начин 

• посетити одабране знаменитости Београда  

• бележити видео-запис или осмислити презентацију,  

• снимати, истраживати, представљати и говорити,  

• приказати културно-историјско наслеђе,  

• истражити значај и симболику баштине,  

• истраживати и показати идентитет народа, града 

• указати на туристички потенцијал представљених 

места 
 

 


