
Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ  ВАСПИТАЧА ЗА РАД  

У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

Врста и ниво студија: СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 

Назив предмета: КУЛТУРА ГОВОРА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Др ПРЕДРАГ М. ЈАШОВИЋ 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН, I СЕМЕСТАР 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: без услова 

Циљ предмета 

Циљ извођења наставе и реализације плана рада јесте овладавање правилним говором, као и 

сложеном проблематиком језичке културе која је неопходна будућим васпитачима за правилно 

вођење практичних активности приликом говорне комуникације са децом, али и одраслима  

(родитељи, остали васпитачи и др.). 
Исход предмета  

Подизање говорне културе и говорног понашања студената.  

Усвајање основних елемената културе говора као значајне компоненте опште културе личности. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам културе говора и њен значај у васпитно-образовном раду; Темељи културе говора; Опште 

особине доброг говора; Култура говора и граматичке норме; Писани и говорни језик; Нивои 

Културе говора; Појам и елементи информације и комуникације; Вербално и невербално 

споразумевање; 

Култура говора и стил; Појам и врсте функционалних стилова; Облици и врсте говора. 
 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 

Увежбавање правилне артикулације, акцентуације и дикције у циљу постизања 

максималних ефеката у рецитовању, изражајном читању и беседништву. Место обављања наставе 

и вежбања су: амфитеатар у школи, библиотека, вртић у школској згради. 

Средства за реализацију предавања и вежби су - учила која се налазе у школској библиотеци итд. 

Литература  

1.Васић, Смиљка: Вештина говорења, Београд, 1980. 

2.Васић, Смиљка: Говор вашег детета, Београд, 1981. 

3.Живковић, Драгиша: Теорије књижевности са теоријом писмености,  Нови Сад, 1990. 

4.Јелић,  Војислав: Античка и српска реторика, Београд, 2001. 

5.Карнеги, Дејл: Како лако савладати говорну вештину, Београд, 2006. 

6.Косановић, Јелена: Култура говора са реториком, Сомбор, 2002. 

7.Лукић,Живан: Култура говора, Висока школа за образовање   васпитача, Шабац, 2000. 

8.Недовић,Обрад: Говорна култура, Факултет драмских уметности, Београд, 1973. 

9.Нушић, Бранислав: Реторика, наука о беседништву, Београд, 1989. 

10.Даница Радуновић Столић и Милутин Ђуричковић: Култура говора,  Алексинац, 2008.  

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

практичне активности 

Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: Монолошка, дијалошка и фронтална метода; групни облик рада, 

Истраживачке методе и поступци;  дискусија... 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 0-10 писмени испит 0-10 

aктивност у току вежби 0-10 усмени испт 0-20 

колоквијум-и 0-20 ..........  

семинар-и 0-20   

остало 0-10   

 

 


