
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Кинески и енглески језик и 
књижевности 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета МЕТОДИКА НАСТАВЕ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА 

Катедра  Катедра за синологију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

КЕ-6-10 обавезни VI 4 

Наставник/ -ци др Јуе Јоуси 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 42 21 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
45h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
63h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
108h семестрално 

Исходи учења 
Овладавање методологијама писања различитих типова текстова и завршног рада, и њиховим 
композиционо-структурним карактеристикама 

Условљеност Нема 

Наставне методе Предавања, вјежбања, дискусије. Учење и израда домаћих и семинарских задатака. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1 Уводни час  
2 Кинески језик као страни.  
3 Настава кинеског језика 
4 Настава кинеског као страног језика 
5 Како се кинески језик предавао некада 
6 Успостављање дуиваи ханју дисциплине: искуства у поучавању кинеског језика странцима 
7 Познати кинески учитељи и језик: Конфуције 
8 Познати кинески учитељи и језик:Менције 
9 Когнитивни процеси при усвајању кинеског као страног језика 
10 Проблеми у настави 
11 Методе превладавања проблема у настави 
12 Вјежбе: како пракса треба да изгледа 
13 пракса 
14 пракса 
15 пракса 
16           припрема за испит 
17           испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Наум Димитријевић: 

周小兵. 

Лингвистика и методика наставе страних 
језика.Војноиздавачки завод.1984. 

对外汉语教学入门. 中山大学出版社.2004 

1984 
2004 

 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 40 40 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум   

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

                                                           
 



практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 28.09.2016 

 


