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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

Основне академске студије
Реторика

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Спецификација предмета за књигу предмета

Дијалошка метода усменог излагања, презентација беседе,
семинарски рад.

Литература
Аврамовић, С.(2012) Рехеторике тењцхне, Београд: Службени гласник

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Платон(2002)Гозба. Београд
Изворна дела: Аристотел(2000) Реторика. Београд

Немачки језик и књижевност

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

 Студенти ће кроз теорију и практичним извођењем боље да организују своју
мисао, говорење, став и однос према ученицима, као и другом аудиторијуму. Такође, добра је
пракса да студент јавно и слободно изговори свој доживљај о одређеном проблему, као и
доживљај актуелних проблема са којима се среће у душтву, на факултету, у породици... Добро и успешно владање
говорним способностима и актуелношћу својих виђења, студент ће несметано изразити и став према проблемима, чија ће
беседа, изговорена пред мноштвом допринети извесној едукацији и самоослобаёањеу у говорењу, а и у мишљењу. Добро,
прецизно, емотивно и хумано усмерење својим говорењем од велике је важности како код деце предшколског узраста,
тако и код родитеља, колега и ширег друштвеног простора.

Дискусија, говорење на одређене теме, анализе беседа

Циљ овог курса је упознавање студената са теоријом, историјом појма и одрђење
реторике-говорништва, као и са структурама и особинама беседа и беседника. Упознавање студената: Упознавање
студената са старим, као и са новим моделом реторичког излагања, формом, структуром, наменом и поруком
беседе.Оспособљавање студената: Оспособљавање студената да се добром информацијом о реторици,као науци о
говорништву, боље одреде и боље формулишу и знање, као и практично примењивање добре педагошке-наставне
беседе.

Садржај предмета
Почеци реторике у древној Хелади . Карактер римске реторике. Предмет и методе
реторике;Реторика као песничко умеће, Реторика као говорничка вештина, Реторика као
Филозофкс а дијалектика, Реторика као наука, Брсте говора, Врсте стила, Ритмичко отмено,
сликовито изражавање, Дескриптивно и нормативно у реторици. Улога осећајности у реторици,
Говор истине, Исихазам-разборито ћутање. Племенито надметање у говорништву. Реторика и
филозофија језика, Реторика и семиологија, Традиционална и савремена реторика. Значај
говорничке вештине у наставној делатности.



7.5 писмени испит 20
7.5 усмени испит 30
20
15

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари


