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Циљ предмета 

Циљ предмета је усвајање теоријских и практичних знања која су неопходна за разумевање специфичности развоја, третмана и рехабилитације вишеструко 
ометених особа. Студенти ће се упознати са новинама у специјалноједукацији  и рехабилитацији код сметњи које понајвише доводе до губитка  функције и 

могућности враћања у првобитно стање са социјалног, психолошког и педагошко-дидактичког аспекта. 

Исход предмета  

Студент ће стећи знања о  едукативним карактеристикама особа са вишеструком ометеношћу  развојном току и едукацијској пракси.  Усвојиће знања о 

савременим методама и поступцима у едукацији особа са вишеструком ометеношћу и обезбеђивање мера специјалне едукације, раду на превенцији  у 

специјалној едукацији. Очекује се да након похађања овог предмета студент буде способан да: примењује савремене методе и поступке у раду с вишеструко 
ометеним особама, изврши идентификовање оштећења која настају као последица урођених мана наследних стања, обољења или повреда, у виду 

привременог или трајног анатомског, функционалног или психичког губитка, поремећаја или смањења структуре или функције у појави инвалидности и 

хендикепа код деце и одраслих особа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Компаративна анализа различитих модела у приступу особама са вишеструком ометеношћу.Карактеристике особа са вишеструком ометеношћу. 

Специфичности развоја и третмана вишеструко ометених особа.Рад у мултидисциплинарном тиму. Специјална едукација - место, улога и значај. 

Инвалидност и мере превенције. Физикална медицина. Кинезитерапија. Електропроцедуре. Примена фото,термо и хидротерапије. Специфичности процеса 

хабилитације.Физикални агенси примењени код деце. Принципи лечења и специјална едукација након повреда локомоторног апарата особа са лезијом 
периферних нерава. Принципи лечења и специјална едукација пацијената са вертебралним синдромом. Принципи лечења и специјална едукација пацијената 

са дегенеративним реуматизмом. Принципи лечења и специјална едукација пацијената за запаљеснким реуматским болестима. Принципи лечења и 

специјална едукација особа са ампутацијама.Принципи специјалне едукације пацијената са хемиплегиом и параплегијом. Специфичности развоја и 
карактеристике особа са сензорним сметњама  и поремећајима ; Методе и уређаји у раду са особама са оштећењем слуха, Принципи у раду са особама са 

оштећењем слуха,Методе и уређаји у раду са особама са оштећенјем вида, Принципи у раду са особама са оштећењем вида, Специфичности у 

рехабилитацији вишеструко ометених визуелно оштећених особа.  Развој комуникације код вишеструко ометене визуелно оштећене деце (Маyer-Johnson 
symbols, календарски систем, знаковни језик, асистивна технологија).Развој социјалних вештина вишеструко ометене визуелно оштећене деце 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда плана специјалне едукације. Постављање задатка и циља специјалне едукације.Практична примена процедура специјалне едукације. Психоцоцијалне  

каракатеристике особа са сензомоторним дисфункцијама. 

Специјална едукација и рехабилитација код деце. Специјална едукација и рехабилитацијакод старих особа.  
Специјална едукација и рехабилитација пацијента после трауме. Специјална едукација и рехабилитација пацијента после ампутације. Специјална едукација 

и рехабилитација пацијента после ЦВИ. Специјална едукација и рехабилитација у реуматологији. Специјална едукација и рехабилитација у неурологији. 

Специјална едукација код плућних и кардиоваскуларних болести. Специјална едукација код онколошких болести. Професионална специјална едукација и 
рехабилитација. Примена ортопедских помагала. 

Примена асистивне технологије код особа са оштећењем слуха. Примена асистивне технологије код особа са оштећењем вида.  
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Број часова  активне наставе Осталичасови: 

- Предавања: 

30 

Вежбе: 

150 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава; Power Point Presentations; Приказ филмова из праксе; Практичан рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни  испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 


