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1. извештај са Трибине о положају
страних
језика
струке
у
високошколском образовању;
2. извештај о припремама за IV
међународну
конференцију
Страни
језик
струке
и
професионални идентитет;
3. разно.
Записник

1. Проф. др Ана Вујовић поднела је кратак извештај о Трибини
посвећеној положају страних језика струке у високошколском
образовању, одржаној 23. фебруара 2017. на Филолошком факултету у
Београду. Резимирани су најважнији проблеми о којима се
расправљало на трибини – статус и положај страних језика на
нефилолошким
факултетима
у
Србији,
питање
опстанка
вишејезичности на универзитетском нивоу, позиција страног језика на
приватним и државним универзитетима, као положај и статус
наставника страних језика на појединим универзитетима.
Проф. др Ана Вујовић подсетила је на проблем одсуства могућности
напредовања, тј. бирања у наставничка звања на појединим
универзитетима (нпр. на Универзитету у Новом Саду). У вези са тим,
иницирана је идеја о сусрету са представницима универзитета из
Војводине који би могао бити реализован почетком наредне школске
године у Новом Саду. Изнесен је предлог о повезивању наставника
страних језика универзитета и виших школа у Војводини у заједничку
организацију – удружење или секцију која би деловала при ДСЈКС и
СУНСЈС.
Проф. др Љиљана Ђурић подсетила је присутне на проблем статуса
страног језика у средњим стручним школама, на укидање страног
језика у неким школама, као и на могућност учења само једног језика,
и то најчешће општег. С тим у вези, наставницима језика струке на
нематичним факултетима упућен је предлог за креирање и
акредитовање методичких семинара у циљу пружања стручне и
професионалне подршке наставницима страних језика у средњим
стручним школама.
2. На састанку се разговарало о актуелностима везаним за
организацију конференције Страни језик струке и професионални
идентитет. Проф. др Ана Вујовић поднела је извештај о припремама
за Конференцију.
Од укупно 113 пријављених радова прихваћено је 92. У раду
Конференције узеће учешће аутори из Француске, Финске, Немачке,
Румуније, Пољске, Шпаније, Португалије, Грчке, Канаде, Јапана,
Алжира, Литваније, Либана, Либије, Хрватске, Словеније и
Македоније
Као пленарни предавачи најављени су реномирани професори и

подсетник
1 Чланови Секције да
предложе потенцијалне
спонзоре Конференције
2. Чланови Секције који могу
да прикупе податке тражене у
приложеним табелама да се јаве
секретару Секције и касније
благовремено доставе податке
тражене у табелама

стручњаци у области језика струке:
Chantal PARPETTE, Université Lyon 2, France;
Marita HARMALA, University of Jyvaskyla, Finland; European Centre
for Modern Languages, Graz;
Michael B. HINNER, TU Bergakademie of Freiberg, Germany;
Јулијана ВУЧО, Универзитет у Београду, Србија.
Формиран је Научни одбор Конференције у следећем саставу:
Chantal PARPETTE, Université Lyon 2, France
Marita HARMALA, University of Jyvaskyla, Finland ; European Centre
for Modern Languages, Graz
Michael B. HINNER, TU Bergakademie of Freiberg, Germany
Јулијана ВУЧО, Универзитет у Београду, Србија
Daniela MATIĆ, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
Freiderikos VALETOPOULOS, Université de Poitiers, France
Miguel GARCIA-YESTE, University of Gothenburg, Sweden
Violeta JURKOVIĆ, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Marta ARUMI RIBAS, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Данимир МАНДИЋ, Универзитет у Београду, Србија
Оливера ДУРБАБА, Универзитет у Београду, Србија
Љиљана ЂУРИЋ, Универзитет у Београду, Србија
Весна ЦАКЕЉИЋ, Универзитет у Београду, Србија
Мирослава РИСТИЋ, Универзитет у Београду, Србија
Наташа ЈАНКОВИЋ, Универзитет у Београду, Србија
Посебну захвалност на финансијској подршци проф. др Ана Вујовић
је изразила Француском институту у Србији, Гете институту у
Београду и Европском центру за модерне језике из Граца који су
обезбедили долазак пленарних предавача.
Позив да финансијски подрже Конференцију у виду симболичног
доприноса конференцијском пакету (промотивни материјал, оловке,
блокчићи и др.) биће упућен и еминентним издавачким кућама које би
током трајања Конференције могле да бесплатно изложе и продају
своја издања.
Разговарало се и о другим потенцијалним спонзорима Конференције,
па се моле сви чланови Секције да организационом одбору у
најскорије време предложе могуће спонзоре.
У вези са обезбеђивањем плана Београда за учеснике из иностранства,
као и информисањем о актуелним културним дешавањима у граду,
биће контактирана Туристичка организација Београда.
3. У оквиру тачке Разно изнети су предлози за нове активности
Секције.
Предложено је да о објављивању нових књига и научних монографија,
као и избору у звања колега из СУНСЈС, буду информисани преко
секретара сви чланови Секције.
Разговарало се о положају страног језика у нашем образовном систему
и изнет предлог о изради документа који би нудио опште смернице за
развој језичких политика, а који би званично подржали Универзитет и
Академија наука. Документ би садржао конкретне предлоге о
побољшању статуса страног језика у нашем образовном систему на
свим нивоима, препоруке за учење страних језика у средњим
стручним школама и на универзитетима, као и предлоге о

минималном обавезном фонду часова матерњег и страног језика.
Предложено је да се у циљу припреме нацрта Документа најпре крене
од актуелне ситуације у образовним системима других европских
земаља, те на основу резултата истраживања дају препоруке за
креирање језичких политика у нашој земљи.
С тим у вези, израђене су табеле које достављамо у прилогу овог мејла
које обухватају податке о стању страних језика у средњем стручном
образовању и на нефилолошким факултетима, које достављамо
члановима Секције како би се јавили заинтересовани који су у
могућности да прикупе податке о некој од европских земаља, као и
земаља у региону. Стога молимо све колегинице и колеге који мисле
да би могли доћи до тражених података да се мејлом јаве секретару
Секције како се не би десило да више њих сакупља податке о истој
земљи. Да би документ био израђен на време потребно је да нам ове
табеле са подацима буду достављене до краја октобра месеца 2017.
године
Записник водила: Маријана Папрић

Prisutni članovi:
1. Katarina Radojković Ilić
2. Danijela Nejković
3. Jelena Bošnjak
4. Milijana Grkajac
5. Stevan Mijomanović
6. Nataša Janković
7. Marijana Paprić
8. Ana Vujović
9. Sanela Šipragić Đokić

