БРАНКАРАДОЊИЋ

Мејл адреса : brankar9@gmail.com

РАДНО ИСКУСТВО

Основна школа "Васа Пелагић" , Београд
Од 01.03.2007. Наставник француског језика
до данас
- 14 година искуства рада са децом узраста од 7-15 год у настави
француског као првог језика

-

Од 01.04.2009.

12 година искуства рада као одељењски старешина
Припрема ученика за полагање испита и стицање дипломе DELF
која је сертификат нивоа знања француског језика
Организовање представа на француском језику за предшколски
и школски узраст деце
Примање стажиста из Француске и из Београда са Филолошког
факултета у циљу стицања праксе рада у настави

Француски институт, Београд
Испитивач и прегледач за испите DELF за нивое А1 и А2
-

Од 27.10.201420.04.2015.

Положен државни испит

10 година искуства рада као испитивач у српским школама у оквиру
одобреног пројекта « DELF scolaire »
10 година рада у осталим установама одабраним за полагање овог
испита
На основу ове компетенције учешће у комисији на републичком
такмичењу из француског језика 14.05.2017.

Компанија „IXILIA“ д.о.о
Преводилац каталога за сајт компаније
-

Превођење са француског на српски неопходне документације за
потребе компаније за дистрибуцију електронских цигарета и опреме

Хонорарна ангажовања
-

Превођење са српског на француски синопсиса за дугометражни
филм
Превођење са француског на српски сценарија за аматерске
позоришне комаде
Превод српских традиционалних песама на француски језик за
потребе албума француских извођача
Часови српског језика за француске држављане

Прва крагујевачка гимназија

ОБРАЗОВАЊЕ
1996-1999.

- Друштвено-језички смер
Учешће у размени ученика Крагујевац-Сирен (Suresnes) кроз језичко
културни боравак у Француској од месец дана

1999-2005.

Филолошки факултет Универзитета у Београду
Професор француског језика и књижевности
- Одсек за романистику

2008-2010.

Мастер академске студије другог степена
Филолошки факултет
Мастер професор језика и књижевности
- Француски језик и књижевност
Мастер рад на тему Потешкоће са којима се сусрећу србофони
ученици при писању француског језика и дидактички предлози за
њихово превазилажење. Мастер рад је реализован у сарадњи са
Француском школом из Београда, на радовима деце којима је српски
матерњи језик

Јул 2009.

Стаж "Франкофонија" у Француској, област Вандеја (Vendée)
- Програм обуке у циљу упознавања цивилизацијских и културних
тековина ове области, али и представљање српске традиције и
културе домаћинима

2008-2016.

Семинари обуке за DELF испитиваче (око 100 сати)
- Програм обуке реализован у Београду и у Струги (Македонија) и по
стицању сертификата исти су обновљени на четири године

Август 2012.

Стручно усавршавање "Инклузија, од теорије до праксе"(21 сат)
- Програм обуке реализован у основној школи "Васа Пелагић" са
циљем интегрисања инклузивних ученика у наставу и колектив

Јануар 2013, 2014,
2015, 2016, 2017,
2018, 2020.

Зимска школа "Педагошка радионица за професоре француског
језика" (152 сата)
- Програм обуке од три дана реализован у Београду у основној школи
"Михаило Петровић Алас" са страним и домаћим предавачима у циљу
што успешније реализације наставе језика

08.02-05.03.2016.

Стручно усавршавање "Бесплатна виртуелна учионица"(24 сата)
- Програм обуке реализован онлајн са циљем упознавања са наставом
путем Интернета. Рад је постављен на Weebly платформи на
српском језику на одабрану тему http://zastofrancuski.weebly.com

01.07-13.07. 2019.

Стипендија Универзитета Франкофонија у оквиру програма
Erasmus + (50 сати)
- Програм стручног усавршавања је обухватио две недеље у Ници у
циљу побољшања квалитета наставе језика, промовисања
француског језика и културе у Србији и наше културе, традиције и
гастрономије у Француској.

4.2. 2020.

Представник школе за пројекат Универзитета Франкофонија
« Apprendre de tous, savoir ensemble »
- Циљ пројекта је промовисање мобилности наставника и ученика у
циљу стицања нових знања и искуства у раду, олакшавање рада у
социјално неједнаким групама и стицање еколошке свести.

23.06.2020.

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења (24 онлајн сати)
- Програм обуке се односи на предмет и методику наставе, поучавање
и учење у складу са исходима

ЈЕЗИЦИ

Француски језик – усмено/писмено
Енглески језик- средњи ниво

ИНФОРМАТИКА

Word, Excel, Internet, PowerPoint, Weebly, Google classroom, Padlet

ОБЛАСТИ
ИНТЕРЕСОВАЊА

Рад са децом, предаваштво, путовања, културни изласци, спорт

