УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 11060 БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Практична теологија

Наставни предмет:

Француски језик 1

Ознака предмета:
Број ЕСПБ:

5

Наставник:

Вујовић М. Ана

Статус предмета:

И

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

3

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

Услови:
1. Образовни циљ:
Унапређивање способности комуникације на француском језику, развијање способности које се односе на активности рецепције,
интеракције и продукције
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Уз могућност постепеног савладавања градива кроз колоквијуме, очекује се знање француског језика на нивоу А2 Заједничког
европског оквира за живе језике
3. Садржај/структура предмета:
Разумевање усменог саопштења (слушање) и саопштења у писаној форми (читање) - разумевање познатих речи и израза из
свакодневног говора о себи, породици, блиском и непосредном окружењу, куповини, послу, професији; разумевање огласа,
кратких и једноставних порука и реплика; разумевање једноставних популарних текстова; уочавање предвидљивих информација
у рекламама, проспектима, јеловницима; разумевање текстова писаних обичним језиком или језиком струке, разумевање описа
догађаја, изражавања осећања и жеља
Употреба говорног језика у оквиру активности говорења; способност упуштања у једноставан разговор под условом да
саговорник (наставник) помаже у формулацији. Кратак разговор о блиским и познатим темама
Употреба говорног језика у оквиру активности писања - способност формулисања кратке, једноставне поруке; писмено излагање
о прочитаном (популарном, стручном) тексту; правопис нема примаран значај.
4. Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, самосталан рад студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
10.00 Писмени испит
60.00 Усмени део испита

Обавезна

Поена

Да
Да

20.00
10.00
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