Оптши циљеви, задаци и мисија Удружења
Удружење организује и координира делатност својих чланова, сходно Уставу и
важећим законима, и то у следећим областима:
- организовање саветовања за професоре француског језика
- организовање стручних семинара за усавршавање професора француског језика, као
и консултација, курсева и предавања за чланове и остале заинтересоване, помоћ код
организовања и спровођења такмичења страних језика за основне и средње школе, од
општинског до републичког нивоа
- учешће у научним и стручним скуповима из области страних језика у земљи и
иностранству
- издавање периодичних публикација
- сарадња са Министарством просвете, катедрама за француски језик и књижевност
на универзитетима у Србији, као и са осталим научнообразовним институцијама и то
у вези са питањима усавршавања професора страних језика, израдом и применом
планова и програма, уџбеника и приручника за основне и средње школе, те у вези са
свим другим питањима која се односе на положај и статус станих језика и професора
страних језика у оквиру образовног система.

Специфични циљеви, задаци и мисија Удружења
- сарадња са Универзитетском агенцијом за франкофонију (АУФ), Мрежом
франкофоних амбасада, Међународним удружењем професора француског језика
(FIPF- Fédération internationale des professeurs de français), удружењима професора
француског језика из региона, француским и франкофоним основним и средњим
школама у циљу јачања положаја француског језика у школском систему и
промовисања франкофоних вредности кроз различите научно-образовне пројекте.
- сарадња са универзитетима у Француској: са Универзитетом у Поатјеу (учешће
наставника француског језика на Европском летњем кампусу који подразумева
стручно усавршавање у области превођења, методике и дидактике француског као
страног језика), са Универзитетом Артоа из Араса (учешће наставника француског
језика на семинарима из области француског језика струке и француског језика за
посебне намене), са Школом страних језика „Мондо Лингве“ из Жекса (стручно

усавршавање из области дидактике и методике наставе француског као страног
језика).
- организовање стручних усавршавања у Србији : зимска и летња школа; редовно
организовање Округлих столова са наставницима у школама најмање једном
годишње.
- сарадња са предшколским установама и приватним вртићима, уз подршку
Француског института и Амбасаде Француске у Републици Србији, у циљу
осмишљавања програма и радионица за подстицање деце на учење француског језика.
- осмишљавање радионица и промотивних активности за ученике четвртих разреда
основних школа како би се мотивисали за одабир француског као страног језика у
периоду од петог до осмог разреда.
- израда дугорочне стратегије за побољшање положаја и статуса француског језика у
Републици Србији у сарадњи са Министарством просвете Републике Србије и
Француског института у Србији;
- покретање иницијативе за креирање нових двојезичних, француско-српских
одељења, у гимназијијама у Србији уз подршку Министарства просвете Републике
Србије, Француског института у Србији и катедри за француски језик и књижевност.
- ангажовање већег броја лектора за француски језик (француских студената на
стажу), уз помоћ Француског института у Србији и АУФ-а за рад у оквиру секција у
основним школама и гимназијама/средњим школама, заједно са наставницима
француског, како би се ученици додатно мотивисали.
- организовање позоришних фестивала на француском језику у циљу подстицања
ученика да се опредељују за учење француског језика.
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