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Услов 

Предзнање енглеског језика из претходног школовања у обиму и на нивоу неопходном и довољном 
за стицање академских компетенција предвиђених исходима наставе (на нивоу А 2 Европског 
оквира за живе језике). 

Циљ 
предмета 

Стицање оперативних знања о енглеском језику у обиму и на нивоу предвиђеном програмским 
захтевима, а у складу са потребама студената богословско-пастирског профила. Упознавање са 
граматичким правилима енглеског језика. Оспособљавање за примену тих правила у свакодневном 
раду и комуникацији. Упознавање и овладавање лексиком неопходном за струку. Оспособљавање и 
мотивисање за активну и правилну употребу основних богословских и црквених термина у 
свакодневном животу и раду. Упознавање са национално-културним специфичностима енглеског 
говорног понашања, као и са специфичностима енглеског језика употребљеним у Св. Писму, 
псалмима, молитвама... Упознавање са основама британскеи америчкекултуре у циљу смештања 
језика у одређени културни контекст. Развијање способности компензовања недовољног говорног и 
социјалног искуства комуникације у аутентичној говорној средини и превладавање ограничености 
потенцијала лексичко-граматичких средстава којима студент располаже.Оспособљавање за 
информативно истудиозно читање текстова из области теологије и духовности, оспособљавање за 
продуковање језички нормативних, композиционо-стилски и комуникативно правилних усмених и 
писмених саопштења из професионалне и социокултурне сфере комуникације. 

Исход 
предмета 

Коректно владање енглеским језиком на нивоу Б 1 Европског оквира за живе језике, у смислу 
формирања способности за разумевање и анализу текстова релевантних за студенте богословско-
пастирског профила, као и способностиза усмену комуникацију. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Стицање, односно обнављање знања из граматике енглеског језика -Фонетско-фонолошка обележја 
енглескогјезика,морфологија, правопис. Области предвиђене за обраду и ревизију:  
• Именице (Nouns) - врсте и функција,род именица, множина, небројиве именице, форме и употреба 
присвојног падежа 
• Придеви (Adjectives) - врсте и положај придева, поређење придева 
• Члан (Articles) - одређени и неодређени члан, употреба и изостављање одређеног и неодређеног 
члана 
• Замeнице (Pronouns) - личне заменице, присвојне заменице и придеви, показне заменице и 
придеви, упитне заменице и придеви, неодређене заменице и придеви, реластивне заменице, 
заменице сложене са –self 
• Бројеви (Numerals) - основни и редни бројеви, датуми, мере 
• Прилози (Adverbs) - врсте прилога, поређење прилога 
• Предлози (Prepositions) - врсте и положај предлога 
• Глаголи (Verbs) – садашња, прошла и будућа времена (актив) 
• Правопис (Spellingrules) - употреба великих слова, разлика између британског и америчког 
правописа 
А) Лексика текста из сфере паравославне духовности, богослужења и живота у Цркви. Б) Лексика 
стручног теолошког текста. Базичне одлике теолошког и терминосистема других контактних и 
комплементарних дисциплина, релевантних за студенте богословско-пастирског профила. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Православно хришћанство као литургијска вера.Црква као богослужбена заједница.Сведочење 
православног учења – теорија и пракса.Св. Тројица, Пресвета Богородица и светитељи. Навике и 
обавезе хришћана у цркви и дому. Молитва и пост. Храм и богослужење. Врсте богослужења, 
богослужбене књиге и предмети. Свештеник, парохијани. Свете тајне. Учешће студената теологије 
у црквеном животу. Монаштво и живот у манастиру. Духовне манифестације и активности. Живот 
Српске Православне Цркве у матици и дијаспори. СПЦ и друге Православне Цркве. Живот 
Православне Цркве у Америци и Британији. Организација, сфере делатности, савременост и 
традиције СПЦ. Велика православна светилишта СПЦ у дијаспори. Америка, Британија и Србија: 
традиције и савременост. Америчко-српске и британско-српске духовне и културне везе. Истакнуте 
личности из духовног живота и црквене историје Америке, Британије и српских земаља, као и 
других православних земаља. Српске и англо-америчке хришћанске традиције и обичаји. Празници 
и друге црквено-народне светковине. Духовно издаваштво. Православна периодика, књиге, 
дигиталнасредства комуникације, масмедији. Истакнути духовници. Студије теологије. Свакодневни 
живот студената теологије. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1       
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне, текстуалне, демонстративне. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит 25 
практична настава 30 усмени испит 25 
колоквијуми      
семинари       

 


