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Циљ предмета 

 Општи циљ овог предмета је обука студената за примену најновијих научних достигнућа, као и за 

самостално креирање методолошких оквира научних истраживања у области говора и језика глувих и 

наглувих особа. Такође циљ овог предмета је да развије критичко и креативно мишљење у односу на 

досадашња теоријска и практична достигнућа у области говорн-јњзичких истраживања код глувих и 

наглувих. 

Исход предмета 

 Студенти стичу знања за самостално решавање практичних и теоријских проблема у области говора и 

језика глувих и наглувих. Стекли су способност за евалуацију рехабилитационих поступака у делу 

изградње говора и учења језика. Оспособљени су за самосталан избор метода и техника, тестова 

испитивања говора и језика код глувих и наглувих. Имају основна знања за самостално креирање 

инстументарија за истраживање говора и језика глувих и наглувих. Стекли су вештине за самосталну 

израду нацрта пројеката и методолошку компетенцију за организовање и спровођење истраживања у 

области говора и језика глувих и наглувих. Обучени су за коришћење нових информационих 

технологија у стицању знања из области говора и језика глувих и наглувих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

обухвата анализу и критички осврт на најновије теријске поставке у области изучавања говора и језика 

глувих и наглувих. Урадиће се и осврт на методолошке оквире различитих врста истраживања говора и 

језика са анализом предности и недостатака њихове примене у популацији глувих и наглувих. Такође 

студентима ће бити представљене најновије технологије које се користе у изучавању говора и језика (као 

што су програми за обраду гласа и говора; артикулограми, ЕЕГ апаратуре које се користе у изучавању 

когнитивних основа језика, неурофидбек и сл.). Студентима ће бити представљени резултати ефеката 

различитих модалитета амплификације на формирање појединих говорно-језичких нивоа код глувих и 

наглувих. Најновија истраживања знаковног језика, питања стандардизације и стања у различитим 

земљама биће предмет озбиљног разматрања и дискусије.  

Практична настава 

Обављање низа процедура везаних за експериментална истраживања говора и језика и то: примена 

нових тестова, батерија и скала са задатком да се осмисли и предложи лични дизајн ових мерних 

инструмената; обука у примени и анализи спектралних налаза гласа и различитих говорних сегмената 

глувих и наглувих, осмишљавање и израда нацрта пројекта, извођење предложеног истраживања, обрада 

и анализа резултата и публиковање рада или јавно излагање на некој од научних конференција.  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 10 

Методе извођења наставе 

Предавања и практично вежбање у лабораторији и у пракси, групне дискусије и анализе, семинарски, 

колоквијуми, анализа видео записа, писање есеја.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Семинари: 20 поена  

Презентација пројекта: 30 поена 

Усмени испит: 50 поена 

 


