
УВОЂЕЊЕ	
ДВОЈЕЗИЧНЕ (БИЛИНГВАЛНЕ) ФРАНЦУСКО-СРПСКЕ НАСТАВЕ	
у ОШ „Војвода Радомир Путник“	
Бошка Петровића 6, Београд	



Билингвална настава је:

- Најмодернији облик наставе који се развија у целом свету, 
прилагођен потребама савременог друштва. 

-  Подржана од стране Министарства иностраних послова Републике 
Француске, Амбасаде Француске у Србији, Француског института у 
Београду, а уз сагласност и подршку Министарства просвете, науке 
и технологије Републике Србије, одржава се на два језика, српском 
и француском. 

- Заступљена у 400 школа у Европи које школују близу 60 000 
франкофоник ученика који имају повластице приликом уписа на 
универзитетске студије.



Програм билингвалне наставе се у Србији остварује:

-  У Основној школи „ Владислав Рибникар“  

-  У Трећој београдској гимназији, Десетој београдској гимназији, Карловачкој 
гимназији, Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу, Гимназији „Јован Јовановић 
Змај“ у Новом Саду	



Организација наставе:	

-       Ученици билингвалних одељења имају наставу у складу са Наставним планом и програмом који доноси Министарство просвете Републике Србије као и ученици свих 
других одељења основне школе у нашој земљи. Они  полажу исти Завршни испит као и сви ученици у Републици Србији на српском језику.	

-       Билингвално одељење ће похађати ученици садашњег шестог разреда. 	
-       Почевши са школском 2022/2023. годином овај вид наставе ће се организовати за ученике 7. и 8. разреда и обухватиће следеће наставне предмете:	

1.     математика (наставник Татјана Малиџа)	
2.     биологија (наставник Јадранка Стојковић)	
3.     историја (Мија Пајантић)	
4.     географија (Милка Мандић)	
5.     техника и технологија (Александар Павловић)	
6.     грађанско васпитање (Ивана Небригић)	
7.     верска настава (Лазар Ристић)	

-       На часовима ових предмета део наставе (30% од укупног градива) ће се одвијати на француском језику уз помоћ француског лектора кога обезбеђује Француски 
Институт у Београду.	

-       Оцењивање ће бити на српском језику и истог облика и тежине као и у другим одељењима тог разреда наше школе.	
-       Сва објашњења која се односе на Наставни план и програм, тј. градиво наставник је у обавези да дa и на српском језику и за области и лекције које ће бити обрађиване на 
француском језику.	

-       Настава свих осталих предмета одвијаће се искључиво на српском језику.	
-       Максималан број ученика у овом одељењу биће 20.	
-       Пре формирања одељења потребно је да ученици покажу основни ниво познавања француског језика (А.1.1) 	
-       Пријемни испит за билингвално одељење ће се одржати 18. и 19. јуна 2022. године у просторијама школе.	
-       Ученици који су најмање две последње узастопне школске године похађали наставу на страном језику или у иностранству, такође могу конкурисати за пријем у ово 
одељење уколико број ученика буде мањи од броја прописаног законом.	

-       Уколико проверу знања положи већи број ученика од расположивих места у двојезично одељење примају се ученици који су остварили најбољи општи успех у 6. разреду.	
-       На сведочанству ученика који заврше билингвално одељење стајаће назнака о завршеној двојезичној настави. 



Циљеви:	

-       Побољшавање услова рада кроз рад у мање бројним одељењима.  

-       Унапређивање и осавремењивање образовно-васпитног рада кроз увођење у свакодневну наставну праксу савремених и ефикасних метода 
рада како на француском, тако и на српском језику. 

-       Подизање нивоа и квалитета језичких компетенција ученика на француском језику и трансформисање пасивног знања француског језика ученика у 
активно знање које ће им омогућити успешно школовање у будућности 

-       Проширивање сардање са образовним институцијама у земљи и иностранству 

-       Омогућавање ученицима континуираног језичког усавршавања на француском језику кроз програме студијских путовања, креативних 
радионица, рада са страним лекторима, програмима „братимљења школа“ са школама у франкофоним земљама Европе. 

-       Омогућавање ученицима наше школе да стекну довољно, како општих, тако и језичких знања на француском језику како би успешано наставили 
школовање, не само у земљи, него и у иностранству.	



ОШ „Војвода Радомир Путник“ 

Бошка Петровића 6, Београд

osradomirputnik@sbb.rs


