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Циљ предмета 

 Циљ предмета је да се студенти упознају са верификованим научним чињеницама везаним за усвајанје првог 

(матерњег) језика и са чињеницама које се односе на феномен раног и касног билингвизма.   

Исход предмета  

Савладавањем овог студијског програма студенти ће бити теоријски и практично оспособљени да анализирају 

развојне језичке појаве. Стечена знања о развоју језика створиће студентима неопходну основу за 

савладавање и разумевање стручних студијских програма из области специјалне едукације и рехабилитације. 

Знања и вештине у анализи  развојних језичких појава биће примењиви у дијагностици и третману сметњи и 

поремећаја говорa и језикa. 

Садржај предмета 

Теоријска настава - Теорије о усвајању језика; рани развој језика; утицај биолошких фактора  и језичког 

окружења; индивидуалне разлике; прва година; активни језички развој - усвајање елементарне структуре 

матерњег језика; усвајање-спонтано учење; фонолошки развој; граматички развој; семантички развој; почетни 

прагматски развој; трагање за конверзационим правилима и неспоразуми; развој језика од шесте до 

једанаесте године – фаза експанзивног проширивања језичке компетенције; дете у ситуацији раног 

билингвизма; дете у ситуацији касног билингвизма – предности и могући проблеми. 

Вежбе - Практично оспособљавање студената за анализу развојних језичких појава код појединца. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава уз примену савремених техничких средстава  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања до 5 писмени испит до 60 

практична настава до 5 усмени испт  

колоквијум-и до 30 ..........  

семинар-и    

 


