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ПОСЕБНИЦИЉЕВИНАСТАВЕ
ФРАНЦУСКОГКАОСТРАНОГ

ЈЕЗИКАЗАСТУДЕНТЕ
ЛИКОВНИХУМЕТНОСТИ

Сажетак:Уче ње фран цу ског је зи ка у окви ру ре дов ног про гра ма 
на основ ним сту ди ја ма ли ков них умет но сти мо же се увр сти
ти у спе ци ја лан вид на ста ве стра ног је зи ка, та ко зва ни ФОС (од 
фран цу ског Le Français sur Ob jec tifs Spéci fi qu es), и под ра зу ме ва 
уче ње фран цу ског је зи ка са по себ ним ци ље ви ма, нај че шће у про
фе си о нал не свр хе. У овом слу ча ју реч је о кур су фран цу ског ко ји 
би сту ден те при пре мио за сна ла же ње у си ту а ци ја ма ти пич ним 
за про фе си о нал ни или уни вер зи тет ски ми ље. Ре а ли за ци ју ова квог 
про гра ма ка рак те ри ше низ при прем них ета па ти пич них за ди
дак ти ку ФОСа. То су: ана ли за по тре ба, при ку пља ње по да та ка 
и ди дак тич ка об ра да ма те ри ја ла. Има ју ћи у ви ду не по сто ја ње 
по себ них уџ бе ни ка на ме ње них ис кљу чи во сту ден ти ма ли ков них 
умет но сти, уло га је на став ни ка да сам ана ли зи ра по тре бе, и на 
осно ву по ста вље них ко му ни ка тив них, лек сич ких, гра ма тич ких и 
ин тер кул ту рал них ци ље ва, сам кон ци пи ра ди дак тич ки ма те ри јал. 
Циљ ова квог ви да на ста ве је да се по себ ним ода би ром ди дак тич
ког ма те ри ја ла и ме то да ли ков но умет нич ки са др жа ји ин те гри шу 
у уче ње фран цу ског је зи ка. 

Кључнеречи: обра зо ва ње, фран цу ски је зик, ли ков не умет но сти, 
ци ље ви на ста ве
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Увод

Предаватифранцуски као страни језик студентима ликов
них уметности значи истовремено познавати како споме
нути страни језик, тако и дискурс овог језика типичан за
областликовнихуметности.

У тексту који следи покушаћу да изнесем нека од разми
шљањаирешењадокојихсамдошлатокомрадасастуден
тиманаФакултетуликовнихуметностиуБеограду,ослања
јућисенанепосредноискуство,каоинареферентнулите
ратуруизобластидидактикефранцускогкаостраногјезика,
са посебним освртомна наставуфранцуског са посебним
циљевима(уфранцускојтерминологијипознатимподакро
нимомФОС–Français sur ob jec tifs spéci fi qu es), који јеод
суштинскогзначајазаелаборацијунаставногпрограмаове
врсте.

Наиме, припрема једног оваквог програма захтева од на
ставникадодатнозалагање,будућидајеонсвојимобразо
вањемприпремљеннајчешћесамозанаставуопштегјези
ка,штоискључујепознавањемногобројнихспецифичности
присутнихуразноврснимподручјимарадаистудирања,у
овомслучајуречјеообластиликовнихуметности.Збогне
постојањауџбеника(каконасрпском,такоинафранцуском
тржишту)конципиранихдаодговорезахтевимаовепубли
ке,наставник јеобавезандауфункцијизадатихциљеваи
анализомконкретнихпотребастудената,прикупинеопход
нуграђуисамосталнокреирадидактичкиматеријал.Дакле,
централнатемаовогтекстабићеуправонаведенипроблеми,
каоиналажењеодговоранаследећапитања:какојемогуће
предаватијезикнекеобластиуколиконаставникнијеспеци
јалистазатуистуобласт?Којасузнањаикомпетенцијекоје
наставникмораиматикакобиуспешнореализоваопрограм
учењајезика?

Свициљевиучењастраногјезикасуописанииобјашњени
уЗа јед нич ком европ ском ре фе рент ном окви ру за је зи ке (ЗЕ
РОЈ), којидефинишецелинуодшестнивоа знања,и који
служикаопараметарзаодређивањестепенавладањастра
нимјезиком.ЗЕРОЈподстиченаставникеданаставнепро
грамеизрађујууфункцијипотреба,мотива,карактеристика
и способности ученика,што заправо чини саму окосницу
комуникативногприступа,којиученикапостављаусреди
ште наставног процеса.У ЗЕРОЈу су изложени дескрип
тори језичких способности, као и мерне лествице (скале
евалуације) којенаставнику служекаоослонацпридефи
нисањупотребаиизрадинаставногпрограма.Какобитои
успео,наставникмораданађеодговоренаследећапитања:
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•Збогчегајеученикупотребнознањестраногјезика?

•Штатребаданаучикакобибиооспособљендагаупот
пуностикористи?

•Којисуучениковимотивизаучењестраногјезика?

•Којеученик(годиште,пол,друштвеноокружењеиниво
образовања)?

•Каквасузнања,вештинеиискуствоученикасакојимће
наставникрадити?

• У којој мери су му доступни уџбеници, приручници
(граматике,речници,итд.),аудиовизуелнаиинформатич
касредства(дидактичкиматеријал)?

•Коликовременаможе,жели,илијеспремандапосвети
учењустраногјезика?1

Ниједанпрограмучењафранцускогјезикасапосебнимци
љевиманебисемогаореализоватибезосвртанапоступак
радатипичанзаФОСметодологију,наосновукоганастав
никкреиранаставнипрограмузависностиодтипапублике.
ОдтренуткапојављивањапотребезаФОСпројектомпасве
допочетканаставе,одвијаседугисложенпроцескојисе,
премаЖ.М.Манжјанту(Mangiante)иШ.Парпет(Parpette)
можесистематизоватиу5етапа:

1)Захтевзаорганизовањенаставе

2)Анализапотреба

3)Прикупљањеподатака

4)Обрада/анализаподатака

5)Елаборацијадидактичкихактивности.2

Ипак,овденијеречостриктномпоступку,будућидабиби
ло парадоксално говорити о јединственом процесу за све
различитеситуацијеизкојихможедасејавизахтевзаФОС
програмом.Важноједасвакинаставникстраногјезикабуде
упућенуовајглобалнипоступак,којићекаснијеадаптирати
својимпотребамаиускладусасвојиммогућностима,што
јеинајбитније.Циљоваквесхематизацијејезаправоразви
јањерефлексивногпоступкакојимбинаставник,наоснову

1 Ca dre eu ropéen  com mun de référen ce po ur les lan gu es. Ap pren dre, En se ig
ner, Éva lu er(2001)Conseildel’Europe,Paris:LesÉditionsDidier,p.4.

2 Mangiante,J.M.аndParpette,C.(2004)Le Français sur Ob jec tif Spéci fi
que: de l’a nalyse  des be so ins à l’éla bo ra tion d’un co urs, Paris,Hachette,
p.78.
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свог искуства, као и стечених методичких знања, развио
сопственустратегијузаразрадуједногФОСпрограма.

У сваком случају, три етапе овог процеса су неизоставне.
Тосуанализапотреба,прикупљањеподатакаиелаборација
дидактичкихактивности.

Ана ли за по тре ба

„По тре бу де фи ни ше мо као сред ство нео п ход но за по сти
за ње по себ них ци ље ва.”3

ЕтапаодкруцијалногзначајазаелаборацијуФОСпрогра
ма,анализапотребаподразумеваприкупљањеинформација
везанихзациљнеситуацијеукојимаћеученицибитиупри
лицидакористестранијезик.Оваанализасеможеспрове
стидиректно,уколиконаставникимамогућностдасретне
ученикепрепочетканаставе.Утомслучајуученицисами
могудаодговоренапитањакојанаставникнајчешћепри
премиуформиупитника.Усупротном,првеинформацијео
циљнимситуацијаманаставникдобијаодинституцијекоја
предлажеФОСпрограм,затимодфранкофонихинституци
ја сакојимаће сеучениксусрестинаконпохађањанаста
ве, каоина основу својихискуставаи  представа о датој
области. Треба нагласити да су ово идеалне околности за
почетак реализације једногФОСпрограма.У нашем слу
чају,студентиликовнихуметностиуглавномнемајупреци
знециљеве,нитиискристалисанеситуацијеукојимаћеим
знањефранцускогбитинеопходно.Ипоредтога,факултет
охрабрујеучењефранцуског језика збогдобресарадњеса
неколициномфранцускихвишихуметничкихшколаимо
гућих размена студената, као и стипендија за студентске
боравкеуФранцуској.

Оногмоментакадасунаставнику јаснеконкретне језичке
потребеученика,постајелакшеодредитиукомправцу,ско
јимциљевимаикојимћесетокомодвијатинастава.Циљеви
наставесенајчешћеодносеналингвистичкекомпетенције
којеученикморасавладатикакобиуспешнокомуницираоу
ситуацијаматипичнимзаобластокојојјереч.

Током анализе потреба, наставник покушава да добије
прецизнеодговоренаследећапитања:

•Завремесвојепрофесионалнеилиуниверзитетскеак
тивности,укојимситуацијамаћеучениккориститифран
цускијезик?

•Коћемубитисаговорници?

3 Courtillon,J.(2003)Éla bo rer un co urs de FLE, Paris:Hachette,р.19.
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•Окојимтемамаћеразговарати?

•Накојиначин?

•Штаћеморатидачита?

•Аданапише?4

Како би створио прву идеју о специфичностима публике,
наставниккреираупитникесциљемдастекнеувидупрет
ходна знања, стратегије учења блиске ученицима, могуће
циљне комуникационе ситуације, привилеговане језичке
компетенције,каоииндивидуалнепотребесвакогученика.
Осимпитањакојасеналазеуготовосвакомупитникупону
ђеномодстраневећинејезичкихцентара,акојасеодносе
нагорепоменутекатегорије,упитникнамењенодређивању
језичкихпотребастуденаталиковнихуметностимогаобисе
обогатитииследећимпитањима:

1.Далистеупознатисаи,уколикојесте,штаконкретно
знатео:

 вишим уметничким школама у Француској или некој
другојфранкофонојземљи?

францускимстипендијамазастранестуденте?

организацијиифункционисањунаставенавишимумет
ничкимшколамауФранцускојилинекојдругојфранко
фонојземљи?

друштвеномстатусуиположајуфранцускихуметника?

 могућности учествовања на некој међународној изло
жбистудентскихрадоваорганизованојуФранцуској?

уметничкимрадионицамауФранцуској?

2.УколикоодлазитеуФранцускунаодређенистажили
студентскуразмену,знателиукојојрегијићетеборави
ти?Иакода,имателинекеинформацијеотојрегијикао
иоњенојуметничкојкултуриинаслеђу?

3.Штаочекујетеодтогборавка?

4.Укојимкомуникативнимситуацијамаћетесеналази
ти?

5.Којиречникјенеопходанзауспешнукомуникацијуу
уметничкимкруговима?

4 ПремаMangiante, J.M.andParpette,C. (2004)Le Français sur Ob jec tif 
Spéci fi que: de l’a nalyse  des be so ins à l’éla bo ra tion d’un co urs,Paris:Hac
hette,р.12.
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Важнојенапоменутидаовиупитницинисујединиинстру
ментзаанализупотреба,итребалобиихупотпунитиин
формацијамадобијенимизусменихразговора,најчешћена
матерњем језику. На основу подробне анализе добијених
информација,могу сепоставитипрве хипотезе оциљним
ситуацијама:

1. Упознати се са организацијом високог уметничког
образовањауФранцуској;

2.Упознати се са структуромифункционисањем умет
ничкихинституцијауФранцуској;

3.Разуметипредавањанауниверзитету;

4.Разуметиупутстваиинструкцијепрофесоракојасеод
носенатехнике,процесе,поступке,алатеиосталеметоде
коришћенеприликомпрактичненаставе;

5. Успоставити и одржати комуникацију са колегама и
професорима,говоритиосвомраду;

6. Читати упутства, уџбенике, референтну литературу,
уметничкемагазине,итд;

7.Водитибелешке,писатисеминарскерадове.

Уоквируучењајезикауобластиликовнихуметности,има
специфичнихциљевакојенијетешкоодредити.Генерално
гледано,потребнојестудентимаолакшатиусменуиписме
нуконверзацију,помоћиимусавладавањувештинечитања
текстоваизњиховеструке,припремитиихзауспешнуко
муникацијскуразменусаколегамаипрофесорима,укратко,
оспособитиихдапосредствомфранцуског језикадођудо
знањаиинформацијаизобластиликовнихуметности.Ко
ју језичку компетенцију би требало привилеговати, усме
ну или писмену? То зависи од професионалног контекста
у којемће се студентнаћинакон завршеног језичког кур
са.Уколикосестудентприпремазастудирањенанекомод
франкофонихуниверзитета,наставникједужандаподстиче
обекомпетенције.Сдругестране,акостудентимаприлику
даучествујеунекојодмеђународнихликовнихрадионица,
илиданафранкофономтлуизлажесастудентимаизино
странства,наставникбитребалодаинсистиранакомпетен
цијиусменогразумевањаиизражавања.Ниукомслучајуне
битребалозапоставитикомпетенцијучитања,којајенеоп
ходнаиодвеликогзначајатокомчитавогпроцесапрофеси
оналногусавршавања.

Каоштосмовидели,нијевеликипроблемодредитинекеод
специфичнихциљеванаставеиучењафранцускогјезикау
доменуликовнихуметности.Међутим,многовећипроблем
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представља дидактичка иметодолошка обрадаматеријала
чијијезадатакданаадекватанначинкодстудентаразвије
циљанејезичкекомпетенције.Наиме,дабисестудентли
ковнихуметностиосећаолагодноусвакојодгоренаведених
ситуација,онморавладативеликимбројемлингвистичких,
социолингвистичкихипрагматичнихзнања.

Поступаканализепотребакојисмоуправоописалибиоби
идеаланпочетакразрадеједногФОСпрограма,услучајуда
јетајпрограмрезултатконкретнепотражњестуденатакоји
имајуреалнуперспективудаучествујууликовнојрадиони
ци,стажуилипакдапроведунековременаједномодфран
кофонихуниверзитета.Нијепотребнопосебнонаглашавати
да контекст и разлози за учењефранцуског језика наФа
култетуликовнихуметностиуБеоградунисуовеприроде.
Заправо,ситуацијајескороидентичнанавећининефилоло
шкихфакултета.Дакле, студенти су обавезни да похађају
један страни језик, најчешћеконципиран као језик струке
(lan gue de spéci a lité),штобизначилодастудентиправауче
„француски заправнике”, студенти економије „француски
за економисте”, итд.Француски дидактичарД.Леман (D.
Lehmann) у овом случају говори о „специфичној публици
без специфичних циљева”, будући да је реч о студентима
којинестудирајуфранцускијезик,већнекудругуобласт,и
којиусвомпрограмуимајуобавезанстранијезик:

„У њи хо вом не по сред ном је зич ком окру же њу не по сто ји ни
шта што би им на го ве сти ло да ће има ти при ли ку да ко му
ни ци ра ју на фран цу ском и ван окви ра ча со ва. (...) Ин сти
ту ци ја је уме сто њих од лу чи ла да, по што су они сту ден ти 
пра ва, ме ди ци не или ан тро по ло ги је, он да ће и учи ти фран
цу ски за прав ни ке, ле ка ре или ан тро по ло ге.”5

Мотивикојиутичунаодлукустуденаталиковнихуметности
дасеупишунафранцускијезиксуврлоразнолики.Некиод
њих су „лажнипочетници”, којима је циљда учврсте већ
стеченазнањаиосигурајудобруоцену.Некисувећоства
рилизначајнеконтактесауметничкимшколаманафранко
фоном говорномподручју, иимају јакумотивацију дапо
бољшајусвојезнањефранцуског.Тусунаравноионикоји
суохрабреничињеницомдајетечајнамењенпочетницима,
теимјемотивацијаништадругодоубеђењедапредметне
ћезахтеватимногорадаитруда.Овахетерогеностсенаро
читоогледаупотребамастудената,икарактеришејеосци
лирањеодврлоконкретнихдоскороникаквихидејаоевен
туалнојкористиучењафранцускогјезика.Улоганаставника

5 Lehmann, D. (1993) Ob jec tifs Spéci fi qu es en lan gu es étran gères, Paris:
Hachette,р.54.
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уоваквојситуацијијеодпресудногзначајазаподстицање
мотивације, уклањање треме, развијање стратегија учења,
каоиподизањесамопоуздањастудената.Већнапрвимча
совима,изузетнојеважноизложитиимреалнемогућности
иперспективеупотребефранцускогјезика,саакцентомна
њиховомликовномиакадемскомусавршавању, затимтре
балобиупознатиихсасарадњомфакултетасафранкофо
нимуметничкимшколамаиинформисатиихопроцедурама
конкурисања зафранцуске стипендије, размене студената,
студијскеборавке,итд.Поредтога,ослањајућисенаприн
ципекогнитивистичкепсихологије,наставникупознајесту
дентесаразличитимстратегијамаучењакојесвакистудент
прилагођавасопственимнавикамауучењу.Студентнајпре
моранаучити како даиздвоји сувишнеинформације, да у
функцији својих потреба изабере сопствени ритам учења,
каоидаразвијеличнестратегијеучења.Упринципу,ово
личноангажовањестуденатабитребалодарешипроблем
мотивације.Јер,личноинтересовањеиучешћестуденатау
свимпредложенимактивностима,водићеканапреткуупо
знавањудискурсатипичногзаобластликовнихуметности,
штоћеимомогућитисналажењеусвимспоменутимситу
ацијама. Студент ликовних уметности ће, дакле, посебну
пажњупосветитијезичкимаспектимапрофесијезакојусе
припрема,иусредсредићесеискључивонајезичкекомпе
тенцијекојесумунеопходне.Једноставноречено,онучида
својпосаообављанафранцускомјезику.Иовде,тзв.„педа
гогијазадатка”добијасвојправизначај,какобистудентаод
самогпочеткаучењајезикаставилауконкретнекомуника
тивнеситуације,азатимослобађањемговораиосећајаза
довољствазбогконкретнепрактичнеиситуацијскепримене
наученог,значајноутицаланањеговосамопоуздање.

Појамзадаткајеновинауметодичкојпракси,ипојављујесе
упосткомуникативномпериодуувидутзв.„акционогпри
ступа”.„Задатак”јеширипојамод„говорногчина”,иначе
окосницекомуникативногприступа,јер,будућидајесваки
човексоцијалнобиће,свакањеговаречјеједанвидсоцијал
ногделовања,или акције.Сходно томе, користити страни
језик не значи само комуницирати (давати и добијати ин
формације), већиделоватина саговорникана страном је
зику.Подзадаткомсе,премаЗЕРОЈу,подразумева„сва ко 
де ло ва ње ко је има за циљ да до ве де до ре зул та та, би ло да 
је реч о не ком про бле му,оба ве зи ко ју тре ба ис пу ни ти, или 
ци љу ко ји смо се би за цр та ли. У том сми слу, осла ња ју ћи се 
на ову де фи ни ци ју, за да так мо же та ко ђе би ти: по ме ри ти 
ор мар, на пи са ти књи гу, до не ти од лу ку при скла па њу уго во
ра, од и гра ти пар ти ју ка ра та, по ру чи ти је ло у ре сто ра ну, 
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пре ве сти текст на стра ни је зик или у окви ру гру пе при пре
ми ти школ ске но ви не”.6

При ку пља ње по да та ка

Приликомизрадепрограманаставеиучењафранцускогје
зикасапосебнимциљевима,прикупљањеподатакајеетапа
којаследиодмахнаконанализепотребаипредстављасамо
„тежиштеметодолошкогФОСпоступка”.7Оваетапаподра
зумевапосебнолично ангажовањенаставникаи спроводи
сеуфункцијивећанализиранихпотребаиконкретнихситу
ацијаукојимаћестудентииматиприликудакористефран
цускијезик.Наиме,прикупљениподаципружајунаставни
куувидудискурстипичанзаобластликовнихуметности,и
служићемукаобазазаизрадудидактичкогматеријалаиор
ганизовањенаставе.Такође,овафазаомогућаванаставнику
дапотврди,употпуни,пачакиумногомеизменипретходну
анализупотреба,којазаправоостајехипотетичкасведоксе
непотврдинатерену.

Овојефазаукојојјенаставникпринуђендаизађеизсвог
уобичајеноградногокружењаиуђеунепознатупрофесио
налнусредину,гдеморадаобјаснициљсвоје„мисије”,како
бидошаодожељенихинформација.Имаобластикојена
ставникбољепознаје,међутим,бројнесуионекојесуму
потпуностране,баркадјеречодискурсуилексицитипич
нимзадатуобласт.Затојенеопходноспровестиистражива
њеналицуместа.Онје,дакле,обавезандазаказујесастан
ке,посећујеразличителокације,подстакнеинтерессвојих
саговорника,асвеуциљуупознавањасаситуацијамазакоје
требадаприпремисвојеученике.Факторвремена јеовде
одпресудногзначаја,иможепредстављативеликутешко
ћу,уколикосуроковизаизрадупрограмакраткиистрого
утврђени.Врлојеважносниматисверазговоре,дискусије,
предавања,какобисестекаоувидукомплексностусменог
дискурса.Првизадатакприкупљањаподатакаједанастав
никупружиувидудатуобласт,њенеактере,ситуације,нај
присутниједокументе,видовекомуникацијеисл.

Други задатак се односи на дидактичку димензију, јер ће
прикупљениподацичинитидеопедагошкогматеријала.По
стојеподацикојићебитиупотребљениусвојојоригинал
нојверзији(најчешћесутописанидокументи,формулари,

6 Ca dre eu ropéen  com mun de référen ce po ur les lan gu es: Ap pren dre, En se ig
ner, Éva lu er(2001),Conseildel’Europe,Paris:LesÉditionsDidier,p.16.

7 Mangiante,J.M.аndParpette,C.(2004)Le Français sur Ob jec tif Spéci fi
que: de l’a nalyse  des be so ins à l’éla bo ra tion d’un co urs, Paris,Hachette,
p.46.
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часови,предавања,радиоителевизијскидокументи,итд.),
докћеосталибитиобрађеникакобибилидоступнијиира
зумљивијиученицима.Речјеуглавномокомпликованијим
текстовимакојисеморајуприлагодитинивоуученика.Нај
зад,постојеионидокументикојинећебитидиректноко
ришћени на часовима, већ ће служити као база за израду
другихтекстова.Кадајеречоподацимаинтеркултуралног
типа,онисенајчешћеприкупљајупутеминтервјуа, јерсу
подацитеврстеизразитоимплицитни,тесеморајуекспли
цитнообјаснитиученицимакојипрвипутступајууконтакт
са француском говорном средином и обичајима. Додатну
тешкоћупредстављаместо,тј.земљаукојојћесеоргани
зоватинастава.Проблемјенајчешћевезанзаконкретнеје
зичкепотребе,јеруколикојециључењајезикаодлазакна
усавршавањеуФранцускуилинекудругуземљуфранцу
скогговорногподручја,дабиприкупљениподацибилире
левантни,требалобиданаставникотпутујеианализираси
туацијуизблиза.Натајначинонпутеминтервјуа,снимака
иприкупљенихписанихдокумената,добијадиректанувид
удискурсикомуникативнеситуацијезакојестудентетре
баприпремититокомнаставе.Уколикоодлазакнаговорно
тленијеостварив,наставниксемораослонитиналокалне
ресурсеи ступитиу контакт са студентимаиуметницима
којисувећпроживелисличноискуствоуиностранству.На
равно,интернетједанасодвеликепомоћииувеликојмери
олакшаваприкупљањедокумената,којисулакодоступни,
билодајеречоинформацијамакојесетичувисокогумет
ничкогобразовања,уметничкихинституција,музеја, гале
рија,илипакочитавимтекстовима,брошурама,критикама
сакојимаћесестудентиликовнихуметностисусретатисва
кодневно.Наконовеетапеприкупљенидокументиподлежу
дидактичкојанализи,којаћедефинитивноодредитиместо
овихдокуменатауизрадинаставногматеријала.

Ра зно врст ност ди дак тич ког ма те ри ја ла

Анализомразнихтиповадокуменатакаоиразличитихго
ворнихразмена,наставникприпремадидактичкиматеријал
иосмишљаванаставнипрограм.Ипак,наструктуручасова
утицаће различити фактори: лингвистичка и дискурзивна
комплексност докумената, њихова реална употребљивост,
аутентичностидоступност.Требабитиобазривприодаби
рудокумената, онинебисмелидабудупретешки, јерби
утомслучајупревазишлинаставниковеспособности,нити
превишеједноставнијернебипривуклипажњустудената
којирелативнодобропознајуобластликовнихуметности.
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ИмајућиувидуспецифичностиаутентичностсвакогФОС
програма, веома је тешкопронаћина тржишту комплетан
дидактички материјал који би стопостотно одговорио на
специфичнепотребенаставе. Заправо,штосупотребена
ставестраногјезикаспецифичније,тоједоступностнастав
ногматеријаламања.Изтогразлоганаставникјепринуђен
дасамосмислипрограмипедагошкеалатке,којесеуоста
ломнеразликујумногоодонихкојесекористеунастави
општегфранцускогјезика,међутимнеопходноједасеоне
организујуиприлагодеспецифичнимпотребамаициљеви
мастудената.

Ипак,кадајеречонаставиучењуфранцускогсапосебним
циљевима, на тржишту постоје многобројне наставне ме
тодезаучењепословногфранцуског,францускогзамеди
цину,туризам,право,итд.Међутим,оваквиуџбеницимогу
послужитисамокаоослонац,анеосновниијединимате
ријалунастави,јерониуглавномисцртавајуобрисечита
ве области, а не одговарају на прецизно одређене циљеве
којисуразличитиодслучајадослучаја.Премаистражива
њуспроведеномодстранеМинистарстваспољнихпослова
Француске1990.године,акојесеодносиназаступљеност
учењафранцускогкаостраногјезикауразличитимпрофе
сионалним делатностима, можемо закључити да је учење
француског у друштвеним и хуманистичким наукама на
последњемместу,штоимадиректанутицајнареализаци
јуииздавањедидактичкогматеријала,когапрактично,како
нафранцуском,такоинанашемтржишту,нема.Резултати
истраживањасуследећи:

1.Пословниикомерцијалнифранцуски

2.Францускизатуризамихотелијерство

3.Францускизаприроднеитехничкенауке

4.Правнифранцуски

5.Францускизамеђународнеодносе

6.Францускизамедицину

7.Францускизаодносесајавношћуифранцускиуадми
нистрацији

8.Францускизаписменоиусменопревођење

9.Францускизапословнесекретаре
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10.Францускизадруштвенеихуманистичкенауке(исто
рија, књижевност, уметност, психологија, филозофија,
социологија).8

Ипак,небитребалоизоставитиуџбеникLe français à tra
vers l’art(Францускикрозуметност),ауторкеМиланкеПере
(М.Perret).9Намењенјестудентималиковних,примењених,
драмскихимузичкихуметности.Нијеречокласичнојме
тодизаучењефранцускогјезика,већобогатојкомпилацији
докуменатаиз различитихобластиуметности, којаима за
циљразвијањелитерарног,уметничкогикритичкогразми
шљањакодстуденатакојивећувеликојмеривладајуфран
цускимјезиком.Иакосенеможекориститикаоосновниуџ
беникприизрадинаставногпрограмазастудентеликовних
уметности,оводелојебогатизвортекстова,вежбања,тема
за усмено и писмено изражавање, занимљивости и култу
ралних података прикупљаних из многобројних збирки,
књигаичасописа,иодизузетнејекористиприелаборацији
дидактичкогматеријала.

Каопоследицасвегапретходнонаведеног,улоганаставника
француског једаистражује,прикупља,позајмљује,анали
зира,адаптирадокументе,какобиствориосопственипра
вац, сходно анализираним потребама студената, и у зави
сностиодуниверзитетскогпрограма,каоивременакојим
располаже.АнриБес (HenriBesse) јенатемуелаборације
дидактичкогматеријалаунаставифранцускогкаостраног
језика,рекаоследеће:

„Не мо гу ће је да на став ник пот пу но сам при пре ми са др жај 
сва ког ча са, да при ку пи звуч не и ви зу ел не до ку мен те, и да 
сва ког да на из на ђе од го во ре на по тре бе уче ни ка.”10

Ипак,многобројне су ситуације у којима је наставник су
оченсауправооваквимпроблемом,икадаморадауложи
свасвојазнања,умећа,времеисредства,какоби,доследно
постављеномциљу,пронашаоначинекојимабиученицима
помогаодатајциљиостваре.Дискурстипичанзаликовнe
уметностизахтеваоднаставникауправоовакавприступ.Као
штојеобјашњеноупретходномпоглављу,сциљемдапри
купидокументерелевантнезадидактичкуупотребуначасу
францускогјезика,наставникпосежезаразнимначинима,

8 ПреузетоизMourlhonDallies,F. (2008)En se ig ner le français à des fins 
pr o fes si on nel les,Paris:Didier,р.27.

9 Perret,M.(1998)Le français à tra vers l’art, Beograd:Zavodzaudžbenikei
nastavnasredstva.

10Besse,H.(1995)Méthodes,méthodologie,pédagogie,inLe Français dans le 
Mon de, Rec her ches et Ap pli ca ti ons, Métho des et métho do lo gi es,Paris:CLE
International,p.106.
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одуспостављањаконтактасаособамадиректноукљученим
уконтекстликовнихуметности,прекоконсултовањаразних
извора,часописа,снимака,пасведокоришћењаинтернет
презентацијамузеја,галерија,високообразовнихустанова,
електронскихчасописа,итд.

Упринципу,најчешћесепутеманализетекстовадолазидо
својственостидискурсаодређенеобласти:временских,ло
гичких, реторичких везника, синтаксичких конструкција,
организације дискурса, извесних лингвистичких и грама
тичкихпосебностизаисказивањекомпарације,хипотетич
ности,узрочнопоследичниходноса,итд.Какобиседетаљ
но анализирала употреба језика у датој ситуацији, у први
план би требало ставити и комбиновати различите врсте
текстоваиаудиовизуелнихдокумената,којибиодговарали
дискурсусакојимћесесусрестистудентиукаснијемпро
фесионалномилиакадемскомокружењу.Наиме,управоова
дискурзивна анализа језикапружићенаставнику темељ за
распоређивање и организацију наставних јединица, као и
инкорпорацијуспоменутихдокуменатаунаставнипроцес.

Сваканаучнаобластрасполажеодређенимбројемтипичних
усменихиписанихдокумената,којенијетешкопрепозна
ти,имеђукојимасемогуодабратионикојићеслужитикао
базаначасовимафранцуског језика.Сходнотоме,студен
тиликовнихуметностиморајубитиупознатисапримери
мадокуменатакојисвакодневноциркулишумеђуњиховим
франкофонимколегама.Тосуразнеброшуре,натписи,пла
кати,каталози,улазнице,огласи,презентацијеуметничких
школа, ликовне критике, специјализовани часописи, уџбе
ници,итд.Такође,неопходнојеупознатиихисаусменим
дискурсом у виду транскрипција предавања сафакултета,
конверзације током уметничких радионица, презентације
кустосанаизложби,каоирадиоителевизијскихемисија.
Помоћпрофесораилистуденаталиковнихуметностибисе
показаладрагоценомприодабируовихдокумената,будући
дасуонивишеупућени,ијербисвојомсугестијомпоште
делинаставникајезиканепотребноглутања.Најзад,поред
податакаодискурсуилексици,анализомсеодређујеије
зичкиниводатогдокумента,којисепопотребиприлагођава
нивоуученика,итектакавкористиначасовима.

Специфичност наставе француског у домену ликовних
уметностиодликујетакођечестаупотребавизуелнихдидак
тичкихсредстава,нарочитослике.Сликакаопокретачго
ворнеактивностипојављујесеудидактицистранихјезика
заједносадиректномметодом,кадасусеконкретнипојмови
показивалипосредствомслике,аизбегаваосепреводнама
терњијезик.Данасјесликаизузетнозначајнометодолошко
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средство,јернудимногобројнеиразноврсневидовепедаго
шкеупотребе.Узимајућиуобзирпосебнукарактеристику
студенаталиковнихуметности,акојасеогледаунарочитој
перцепцијивизуелног,неизоставнојеувођењесликекаоди
дактичкогсредства.Ипак,изборсликеморабитибрижљиво
припреманиувекћезависитиодпретходноутврђенихци
љева наставе. Коришћење различитих репродукција умет
ничкихделајеидеалносредствозаучењелексике,боја,об
лика,просторниходноса,перспективе,светлостиисл.Ме
ђутим,будућидасликанијесамоскупвизуелнихелемената
идаувекносизначење,навишимјезичкимнивоимаможе
се од студената тражити дубља анализа симболике слике,
исказивањеисупротстављањемишљења,каоиповезивање
знањасавећобрађенимсадржајимаизтеоријскихпредме
та, нарочито историје уметности. На овај начин студенти
интегришу стечена знања, повезују садржаје различитих
предмета,обогаћујусвојуликовнуиопштукултуру,штои
јестеједанодважнихциљевакаконаставестранихјезика,
такоиобразовањауопште.

Спе ци фич ни ци ље ви

Одређивање специфичнихциљева јеможданајделикатни
јастварприелаборацијиједногФОСпрограма.Овдећемо
украткопредочититритаквациља,одкојихсупрвадвалин
гвистичкеприроде,доктрећипроизлазиизпољаделовања
социолингвистике.Предложенициљевисуважећизабило
којуобласт,иускладусусапринципимаЗа јед нич ког европ
ског ре фе рент ног окви ра за је зи ке. Акценатћемоставитина
лексику,јеронаунајвећојмеричиниспецифичностобласти
ликовнихуметности.

Лек сич ки ци ље ви

ФранцускидидактичарЖермен(Germain)рекаоједасеуз
солиднопознавањелексикеувекможемоснаћинастраном
језику.11 Заправо, језик струке се по својимморфосинтак
сичким аспектима не разликује много од општег језика.
Збогтогабисемоглорећи(упркосмногимрасправамана
ову тему) да се на основу лексичкогфонда једне области
могуутврдитиспецифичностијезикаодређенеструке.Сва
куобласткарактеришеобиманлексичкифонд,којизаправо
употребљаваједанограниченбројљуди,тејеприродношто
сенекаддешавадасенаставникјезикаприизрадипрогра
мапопрвипутсусрећесаспецијализованимречником.Као
иученици,исамнаставникјесвестанважностипознавања

11Germain,C.(2001)Évo lu tion de l’en se ig ne ment des lan gu es: 5000 ans d’hi
sto i re, Paris:CLEInternational, р.36.
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речи,специјализованихтермина,израза,теизгледалогично
дапознавањејезикаједнеобластипочиваназнањуречикоје
суутојобластисвеприсутне.

Наиме,никодосаданијеуспеодадокажедасеможенау
чити један страни језик без познавањањеговог лексичког
фонда.Ипак,иаковрловажнауелаборацијиФОСпрогра
ма,лексиканебитребалодабудејединициључењајезика
сапосебнимциљевима,јерсејезикморапосматратиусво
јојсложеностиисвеобухватности.Збогтогајевеомаважно
систематизоватиипрерасподелитилексикуликовнихумет
ности на организоване целине које би одговарале разним
видовима ликовног израза, међу којима бисмо издвојили
цртеж,сликарство,вајарство, графику,фотографију,видео
уметност,новеелектронскемедије,итд.Тоби,дакле,била
„поглавља”којабичинила„кичму”часовафранцускогјези
ка,ококојихбисеорганизоваленаставнеактивности,икоја
бидиректноутицаланаизбордокумената.Дакле,дабисмо
предавалифранцускистудентималиковнихуметности,мо
рамо најпре направити инвентар лексике која чини језгро
овеобласти.

Сходно томе, гореспоменути различити облици ликовног
изразамогубитипосматраниуфункцији5 следећихкри
теријума:

1.Историјскипокретиистилови

2.Техникереализације(типовииметоде)

3.Боје

4.Материјали,подлогеиалати

5.Теме

Овојсхемимоглибисмоприкључитиивокабуларвезанза
уметничкеинституције:

1.Типинституције

2.Њенаулогаууметничкомсвету

3.Организација

4.Догађаји

5.Запослени

Оноштостудентималиковнихуметностисигурноолакшава
усвајањеспецијализованелексикефранцускогјезикајењи
ховаупућеностуобластиконстантнаупотребаодређених
терминауматерњемјезику,пасенереткодешавадастудент,
наосновуконтекстаибезикаквеинтервенцијенаставника,
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дођедозначењаречи.Каоштосморекли,овикритеријуми
служићекаобазазаорганизацијунаставе,штобизначило
даћеседидактичкаобрадаприкупљенихдокуменатаврши
тиуправоутојперспективи,тј.инсистираћесенадокумен
тимакојинајцелисходнијемогуодговоритинапостављене
циљеве.

Гра ма тич ки ци ље ви

Већсмоприметилидаседискурскарактеристичанзаликов
неуметностинеразликујезначајноодопштегфранцуског.
Исти је случај и са граматиком.Међутим, иако се за гра
матичке конструкције у једном тексту из ликовне области
илиобичнојдискусијимеђууметницимауатељеунеможе
рећидасутипичнеиспецифичнебашзаовуобласт,улога
граматикеунаставинесмебитизанемарена.Одзачеткади
дактикефранцускогјезика,пасведоданас,водесежустре
расправеоулозииместуграматикеунаставииучењустра
нихјезика.Свакаодвеликихметодаодкраја19.века(гра
матичкопреводна,директна,аудиоорална,СГАВ,комуни
кативниприступ),ималајеразличитставпремаовомпро
блему.Нпр.у аудиооралнојметоди граматика сеусвајала
крознизмеханичкихвежбањаипонављања(pat tern drills),
којабидоводиладоаутоматизације,алинеидопотпуног
усвајањакојебиомогућилоиспонтануупотребуправилау
свакодневнимситуацијама.Насупроттоме,комуникативни
приступакценатстављанакомуникацију,гдесеграматич
кегрешкетолеришууколиконеутичузначајнонасмисаои
разумевањепоруке.

Међутим,чакиуџбенициконципиранипремакомуникатив
нимначелиманемајуистиставограматици.Докједнисма
трајуда граматичкаправилатребаучитиексплицитно (од
правилакапримеру),другифаворизујуимплицитноучење
(одпримеракаправилу).Моглибисмосесложитидабинај
боље било пронаћи идеалну средину између ове две кон
цепције,иускладитијесаспособностимаимогућностима
ученика.Врлојеважнодасеграматичкедатостиоткривају
иусвајајукроз„задатке”којетребаиспунити,анекаопра
вилаодвојенаодсамеупотребејезика.Натајначинсегра
матичкеформеосмишљавајуивезујузаконкретнејезичке
ситуације.Задацисеконципирајуузависностиодструктуре
којутребаусвојити,унашемслучају,онићеувекбитивеза
низатематикуликовнихуметности.

Каопример,навешћемонеколико структуракоје сенајче
шћекористезадавањесавета:
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L’impéra tif

Il fa ut / Il fa u dra it + in fi ni tif 

Tu pe ux / Tu po ur ra is + in fi ni tif 

Vo us de vez / Vo us de vri ez + in fi ni tif

Могућинаставнипоступакједасестудентиподелезарад
угрупамаисвакојгруписедоделиодређенатемауоквиру
којећекориститинаведенеструктурезадавањесавета.Те
месумногобројне:какоорганизоватиизложбу,какопрода
тиуметничкодело,какоистражитиживотиделоодређеног
уметника,какореализоватисадржајброшуре замузејили
галерију, итд. Студенти читају своје предлоге и евентуал
нопомажуурадуосталих група, дајући своје сугестијеи
активноучествујућиу конверзацији.Ово је добарпример
какоучењеграматикенеморабитисамопукомеморисање
ипонављањеструктура,већиинтерактивновежбање,које
осимусвајањаодређеногграматичкогправила,стимулише
ученикедаразмишљајуиобогаћујулексичкифонд,идавећ
стеченазнањаизсвојепрофесијеупотребезаактивноучење
језика.Веомајеважнодаученицисхватедаграматичкапра
виланисусамотеоријскеприроде,већдасутомоћнасред
ствапомоћукојихћелакшеразуметииговоритинастраном
језику.Усврхуусвајањаграматичкихправиламогусеко
риститиразличитанаставнасредства,међуњимаисликеи
визуелнидокументи,окојимајевећбилареч.

Ин тер кул ту рал ни ци ље ви

Седамдесетих година прошлог века „лингвистичка компе
тенција” у учењу језика (способност састављања грама
тичкиисправнихреченица),замењенаје„комуникационом
компетенцијом”,чијисаставнидеочини„социокултурална
компетенција”,тј.способностговорникадапоштујесоци
окултурална начела која су неодвојива од употребе језика
у одређеној ситуацији.Како се језикнеможеодвојитиод
контекстаукомседешавакомуникација, јаснојезаштоје
интеркултуралнакомпонентанеизоставнауучењустраног
језика.Онаседефинишекаоспособностпосматрања,разу
мевањаиприлагођавањапонашањаговорникауодређеној
ситуацијинастраномјезику.Усвајањеједногјезикаможемо
посматратикаонизпрепрека,анајзначајнијемеђуњимасу
језикикултура,којесунераздвојне.Затосвакиуџбеникза
учењестраногјезикасадржитзв.„цивилизацијске”делове,
гдесеговориоинституцијама,државномуређењу,култур
ном наслеђу, историји, статистичким подацима, начинима
накојесенекинародобразује,ради,забавља,информише,
итд.Међутим, интеркултурална компонента морала би да
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превазиђе овај „цивилизацијски” приступ, и да се усред
срединанештодубљеелементеукултури,попутсистема
моралнихвредности,веровањаипогледанасвет.Акојезик
утиченаначиннакојисепонашамоисхватамореалност,
ондаикултураутиченаначиннакоји говоримоиразми
шљамо,икаотакватребадасепроучавауједносаучењем
језика.

Предметјесоциолингвистикедапроучавајезикузимајућиу
обзирсвеспољашњеелементејезика,анесамоунутрашње
лингвистичке структуре.Сходно томе, свакиученикће се
токомбудућегпослаилистудијаустраномокружењусуочи
тисанизомситуација,несамопрофесионалне,већиличне
природе.Изтогразлога,прикреирањуједногФОСпрогра
ма,наставникнесмезанемаритиниодређенекомуникатив
некомпетенцијетипичнезаопштифранцуски,тзв.базичне
компетенцијечијеовладавањећеучениканаучитиданачин
накојићенешторећиувекзависиодситуације,одособеса
којомпричамо,њеногсоцијалногстатуса,хијерархије,лич
ногодносаиместаинтеракције.

Наставникфранцускогјезикатребалобидастудентимали
ковнихуметностиприближидокументекојибиихподста
клинаупореднуанализу,сациљемдасебољеупознајуса
францускимуметничкиминституцијама,функционисањем
високих школа, условима за упис, модулима, креативним
радом,хијерархијомунутаробразовнихустанова,студент
скимживотом,испитима,итд.Такође, требалобиихупо
знати саживотоммузејаи галерија, задужењима запосле
них, кућнимредом, и слично.Одабирдокумената је кљу
чануоквируинтеркултуралнихциљева,па јетакомогуће
обрадити разне проспекте, брошуре, огласе, конкурсе за
школе,позивнице заизложбе,уметничкекритике... Захва
љујућиинтернету,прикупљањеаутентичнихдокуменатаје
значајноолакшано,теосимписаним,имамоприступмно
гобројнимаудиовизуелнимснимцимамеђукојимасузна
чајниинтервјуи,записителевизијскихемисијаирепортаже.
Осиминтеркултуралногзначаја,овидокументисудрагоце
неалаткезаразвијањелингвистичкихспособности.Анали
зомоваквихдокуменатастудентисеподстичунаупоредно
сагледавање,супротстављајућиихсопственимискуствима
изнањимаоземљиизкојепотичу.Важноједаихнастав
никподстакнедаискажусвојемишљењеокултуриокојој
уче,иучемусеонаразликујеилијесличнањиховој.Овај
видкомпарације укључује социокултуралнукомпонентуи
нужнајезаучењестраногјезика.Такође,бирајућитекстове
из историје уметности, наставник подстиче стварање везе
измеђуучењастраног језика са теоријскимиуметничким
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предметима,што,осимсвогмотивационогзначаја,значајно
олакшаваусвајањеодређенихсадржаја.

За кључ на раз ма тра ња

Узакључкуовоградаможесеконстатоватидаосмишља
вањеиспровођењенаставефранцускогсапосебнимциље
вимаудоменуликовнихуметностиунајвећојмеризависи
од личног ангажовања наставника, његовог образовања и
професионалног искуства. Имајући у виду углавном лин
гвистичку природу образовних програма на филолошким
факултетима, јасно је да будућинаставници страних јези
канисуадекватноприпремљенизаоваквуврстузадатка,и
даимјезбогтогаодговорностјошвећа.Међутим,упркос
недостацима формалног образовања и недовољној упуће
ностиудидактикустраних језикасапосебнимциљевима,
моглибисмопоставитиследећапитања:

1.Далинаставусапосебнимциљевимакарактеришепо
себнаметодологија?

2.Дали стручнедокументе требаобрадитинапосебан
начин?

3.Далисуактивностиначасустраногјезикасапосебним
циљевимасличнеактивностимауобичајенимзадидакти
кустранихјезика?

Намећесеодговордасеметодолошкипоступцинаставни
кауједномФОСпрограмунемогусуштинскиразликовати
одопштихметоданаставе,алидајекључнаспецифичност
уадаптирањуиорганизовањуматеријалауфункцијипрет
ходно јасно одређених циљева. Развој нових технологија
може у значајној мери да помогне наставнику у процесу
осмишљавањанаставногпрограма,јерлакадоступностин
формацијаибрзакомуникацијаобогаћујунаставнеметоде.
Чакикадабипостојаоуџбеникнамењенстудентималиков
нихуметности,оннебимогаодаодговоринасвеконкретне
потребе и различите ситуације,што додатно потврђује да
наставник страног језика треба да буде активан и да кон
стантностремикапобољшањудидактичкихсредстава.

Поједини од претходно наведених циљева учења фран
цуског језика за студенте ликовних уметности могли би
се посматрати у оквиру методологије учења француског
сауниверзитетскимциљевима–ФОУ(одFOU–Français 
sur Ob jec tifs Uni ver si ta i res). Реч је о новијем концепту ко
ји све више осваја поље дидактике страних језика и циљ
муједаприпремистранестудентезапохађањенаставена
франкофоним универзитетима. Детаљна анализа високог
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уметничкогобразовањаомогућилабинаставникујаснопо
стављањециљеваучења језика.Усвакомслучају,билода
јеречоФОСилиФОУпрограмуучењајезика,идеалноби
билодасесвакипрограмконципираусарадњинаставника
страногјезикаиспецијалистеизпроучаванеобласти,уовом
случајуликовнихуметности.Свакако,потенцијалнабудућа
сарадњаизмеђуинституцијависокогуметничкогобразова
њаишколастранихјезикапредстављалабиидеаланоквири
великимотивационипокретачзаучењефранцускогјезика.
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SPECIFICPURPOSESOFFRENCHLANGUAGE
TEACHINGTOFINEARTSSTUDENTS

Abstract

Studying French language as part of  a standard curriculum of fine
artsundergraduatestudiescanbeconsideredaspecialformofforeign
language teaching,which is alsoknownasFSP (French forSpecific
Purposes). The FSP in this context refers to а language course
designedforstudentsaimedatpreparingthemforthosesituationsthat
typicallywouldariseinaprofessionalandahighereducationcontext
infinearts. Implementationof suchaprogramrequiresanumberof
preparatory didactical steps, namely: needs analysis, data collection
and development of didacticmaterials. Bearing inmind the lack of
specializedFrenchlanguagetextbooksforfineartsstudents,ateacher
of French language has to analyze target situations and in linewith
thesetcommunication,lexical,grammaticalandinterculturallearning
targetsandcreatedidacticmaterialsonhis/herown.Thegoalof this
formofteachingistointegratefineartscontentwithFrenchlanguage
learningbytheselectionofspecialdidacticalmaterialsandmethods.

Keywords:education, French language, fine arts, teaching purposes


