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Табела 5.2 Спецификација предмета

64025 Интегрисане вештине француског језика 5
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Усвајање и развијање рецептивних и продуктивних језичких вештина на нивоу Б1-Б2 Заједничког европског референтног оквира.
Овладавање вештином превођења са француског и на француски језик.

Након одслушаног предмета студент је:
-оспособљен да преводи теже текстове са француског и на француски језик;
-савладао сложенија правила француског правописа;
-оспособљен за разумевање писаног текста и усменог говора на предвиђеном нивоу;
-оспособљен за писање есеја;
-оспособљен за говорну интеракцију и продукцију на нивоу Б1-Б2.

Упознавање са системом глаголских времена у француском језику. Упознавање са начинима изражавања темпоралностии
аспектуалности у француском језику.

На вежбама превођења књижевних и ванкњижевних текстова са француског и на француски језик, студенти примењују стечена
знања и вештине на синтаксички и лексички тежим текстовима, са посебним нагласком на превођењу глаголских времена.
Такође се осамостаљују у коришћењу једнојезичних речника. Подстичу се креативне склоности студената и рад на естетској
димензији превода. На вежбама диктата усвајају се сложена правописна правилаи даље се развија вештина разумевања
писаног  и  изговореног  текста.  Стицање вештине писања одвија  се  кроз  упознавање са  различитим облицима писменог
изражавања на француском језику, а нарочито са техникама писања есеја. Усмена комуникација на овом нивоу има за циљ
постизање течног изражавања и исказивање аргументованог мишљења о актуелним темама из културе и друштвеног живота.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 10.00Да
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 30.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити
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Ашић В. ТијанаНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

1 7 0 0 0
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