Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Француски јазик 3
2. Код
ФБОН 08
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност - Скопје
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв степен
5.
циклус)
Академска година / семестар
Академска 2014/2015 година;
6.
III семестар
7 Број на ЕКТС кредити
2
Наставник
Проф. Д-р Зоран Николовски
8
лектор м-р Анета Ѓуровска-Арсовска
Предуслови за запишување на Положен испит по француски јазик за втор семестар
9
предметот
Цели на предметната
Граматичките предавања се спореден дел во
програма (компетенции)
наставата. Акцентот е ставен на четирите делови во
изучување на јазик: Усно и писмено разбирање, усно
и писмено изразување.
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Поставената цел е на крајот од семестар 3 студентите
да бидат способни за усно и писемно разбирање за
ниво ДЕЛФ А2 како и да бидат способни да го
применуваат полицискиот и правен вокабулер во
нивната идна професија.
Содржина на предметната
Лекција 1- Vol de tableaux: le procès des Roumains
програма
reporté
- Релативни заменки “qui”, “que”
- Показни заменки и нивни сложени форми
- Термини од областа на правото
- Да се зборува за општествен статус,
- Грабеж
Лекција 2- Еxpressions pour le français familier/
argotique, - Viol d’une mineure
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- Местото на придавката во реченицата
- Промена на значењето на придавката според
местоположбата во однос на именката
- Показни заменки во комбинација со релативни
заменки
- Изрази од уличен жаргон/ жаргон на криминалци и
превод на стандарден француски јазик
- Правен вокабулар ( силување и судење)


Лекција 3-Изчезнување на лице,
-Придавки со две форми за машки род
-Придавки кои менуваат значење според
местото

 Лекција 4- Новинарско катче:
- Условен начин “Conditionnel présent (образување и
употреба)
- Прашални заменки
- Претставување на проект, зборување за свои
планови и намери
Термини што може да се сретнат во новинарска
статија
- Читање на новинарски текст и одговори на прашања
околу текстот
 Лекција 5- Административна Франција
-- Релативни заменки “dont”, “où”
- Термини за изнајмување деловни простории и
станови (големина, конфор...)
- Да се даде мислење за место на живеење што го
имаме и што сакаме да го имаме
- Компаратив и суперлатив
- Присвојни заменки
- Да се спореди квалитет и квантитет, да се изрази
мислење и да се брани своето мислење
- Изложување на проблем, поставување на услов,
жалење за нешто што не можеме да го направиме,
учтиво барање
- Прилошки заменки “en”, “y”
- Опсервација на проблем претставен на Интернет
страница
- Понуда на решение за изложениот проблем
(поединечна презентација на решение)
Лекција 6- La déontologie et le contrôle de la police
- Присвојни заменки
- Да се спореди квалитет и квантитет, да се изрази
мислење и да се брани своето мислење
- Изложување на проблем, поставување на услов,
жалење за нешто што не можеме да го направиме,
учтиво барање
- Прилошки заменки “en”, “y”
- Опсервација на проблем претставен на Интернет
страница
- Понуда на решение за изложениот проблем
(поединечна презентација на решение)
Лекција 7- L'HISTOIRE DE LA POLICE
- Времиња на раскажување
- Правилна употреба на минатите времиња
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13
14

15

16.

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности
-Слушање со разбирање на
текст
-Конверзација со примена и
вовед на граматички елементи
-Читање
-Писмено изразување со
примена на граматички
елементи
Други форми на активности
-Превод

Лекција 8- Etre un bon policier
- Subjonctif présent (Образување и употреба-вовед)
- Глагол “Devoir + infinitif”
- Термини поврзани со забрани и наредби
- Давање забрана, совет и наредба употребувајќи
безлични изрази и глаголи кои бараат сврзен начин
(Subjonctif présent )
-Конверзација во врска со работени текстови како
начин за полесно усвојување на ново сретнатиот
вокабулер
Интерактивен метод за групна работа на час,
Индивидуална работа за дома
75 часа
55 часа

15.2

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа

16.1
16.2

Проекни задачи
Самостојни задачи

15.1

Начин на оценување: писмено и усно
17.1. Тестови
17.

17.2.

19.
20.

0 / часови
0 / часови

80 бода (два колоквиумски теста по 80 бода /
2 или завршен испит од 80 бода)
10 бода

10 бода (3 присуство на предавања, 2
активност на предавања, 2 присуство на
вежби, 3 активност на вежби)
Критериуми за оценување
до 50 бода
5(пет) (F)
( бодови / оцена)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
Од 61 до 70 бода
7(седум) (D)
Од 71 до 80 бода
8(осум) (C)
Од 81 до 90 бода
9(девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовност на предавања и вежби
завршен испит
Полагање на колоквиуми
17.3.

18

Превод на стручен текст/
Пишување есеј
Активност и учество

2 часа
неделно
1 час
неделно

Јазик на кој се изведува
наставата

Француски јазик и по потреба македонски јазик

21

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

22.1.

22.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Michel Soignet

Наслов
Издавач/година
Le francais juridique –
Hachette FLE, 2007
droit, administration,
affaire
М-р Анета Ѓуровска- Арсовска, Предавања за интерна употреба на Факултет за
безбедност-Скопје
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Maïa Gregoire,
Collection pour les CLE International,
Claire Miquet,
intermediaires:
2002
Lucile
Charliac, grammaire, vocabulaire
Annie-Claude
et
phonetique
Motron,
progressive
2.
R.Lescure, E.Gadet, Le nouvel entraînez- CLE International, 2006
P.Vey
vous DELF A2 150
activités
3.
Www.polarfle.com
Webs qui traitent des
Internet
www.nouvelobs.com histoires criminnelles
« CIVIQUE », Magazine dans l’édition du Ministère de l’Intérieur de la France
« GENDInfo », Magazine dans l’édition de la Gendarmerie Nationale de la France

