Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Енглески језик и књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Фонетика
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе

O-oбавезни

Циљ
предмета

Упознавање са основним појмовима у фонетици, и са основним принципима фонолошке анализе у теоријском оквиру
фонеме и дистинктивних обележја. Практичан рад на говорном енглеском језику: редукција страног нагласка (foreign
accent) и подизање свести студената о улози изговора у њиховој укупној компетенцији у говорном енглеском језику.

Исход
предмета

Побољшање вештине слушања и разумијевања, говора (изговора), читања и разумевања: студенти су оспособљени за
коришћење система фонемске транскрипције, за писање по диктату (ортографски и фонемски), и за читање фонемски
писаног текста; студент/киња може да чује, разликује, артикулише, транскрибује и опише све релевантне сегменте
енглеског говорног језика.

Садржај предмета
Language and Linguistics. Disciplines of linguistics.Phonetics; Phonetics. The speech process; The production of speech; Vowels
Теоријска
and Consonants. Cardinal vowels. English vowels; English short vowels. English long vowels; Diphtongs. Triphtons ; Distinctive
настава

Features. The distinctive articulatory features ; Consonants. Classification of consonants. Place of articulation. Manner of
Articulation. Voicing; Plosive consonants. Classification. Descriptive features of plosives; Fricatives. Classification. Descriptive
features of fricatives; Affricates. Nasal consonants. Laterals. Semi vowels; Aspects of connected speech. Phonological processes;
Intonation. Types of intonation

Практична
Рад на смањивању страног нагласка кроз различите активности: ортографски и фонемски диктат, опис сегмената и
настава (вежбе, прозодијских карактеристика, слушање, читање, говорне вежбе, комуникативне активности. Примена теоријских знања у
ДОН, студијски редукцији страног нагласка.
истражива-чки
рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2
Методе
извођења
наставе

Остали часови

2
Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблемаска метода.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

