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84h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
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Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да:
1.репродукује знање о култури говора и пренесе га на ученике;
2.примијени знање о компонентама културе језика и говора;
Исходи учења
3. примијени различите видове испољавања културе говора;
4. да овлада темељним појмовима језичке културе, попут међуодноса писаног и усменог језика,
карактеристика усменог језика, видова писменог и усменог изражавања.
Условљеност
Нема услова за пријављивање и слушање предмета.
Наставне методе Предавања, вјежба. Учење и израда домаћих задатака. Студијски истраживачки рад. Консултације.
1. Језик, говор, језичка дјелатност.
2. Семиотика и лингвистика. Језик и комуникација.
3. Језик и писмо.
4. Говор и писмо.
5. Говорни и писани језик.
6. Облици невербалне комуникације.
7. Појам језичке (говорна) културе.
Садржај
8. Лингвистички, естетски и социјални услови говорне културе.
предмета по
9. Језик и стандардни језик. Језичка норма и стандардизација.
седмицама
10. Култура у говору. Логичке и емоционалне вриједности говорног израза.
11. Говорне вредноте: интензитет, интонација, темпо, тембр, пауза. Дикција и прозодија.
12. Говорна култура у васпитно-образовном раду.Култура комуницирања са дјецом.
13. Култура говорног понашања.Граматика друштвеног статуса. Говорни бонтон.
14. Облици говорних вјежби у настави: ортоепска, стилско-композицијске и интерпретативноумјетничко.
15. Језичко-стилске говорне вјежбе.
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