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Циљ предмета 

Циљ је дефинисање широког подручја  приступа у раду са особама са инвалидитетом. Упознавање са социокултуролошким импликацијама 

у области васпитно образовног, дијагностичког поступка, третмана особа са посебним потребама. Стицање знања и практичних вештина у 

области програмирања едукације и професионалног оспособљавања особа са инвалидитететом. 

Исход предмета  

Импликације културолошких и транскултуролошких аспеката у специјалној едукацији и рехабилитацији 

Анализа потреба и анализа расположивих видова помоћи у специјалној едукацији и рехабилитацији 

Организација васпитно образовног процеса  и професионалног оспособљавања за особе са инвалидитетом  

Интерперсоналне и социокултурне димензије укључивања 

Разматрање појединих развојних сметњи и поремећаја и облика понашања, посебно у контексту концепта социјално медицинских 

последица. 

Схватање сложености етиологије сметњи и поремећаја уз препознавање социјалног момента                            

Способност да препознају посебне потребе и социјалне последице и значај 

Препознаванје ризичног облика понашања  

Дијагностика понашања и обука у погледу васпитно образовног рада и професионалног оспособљавања 

Стицање професионалне компетенцијe за самостално креирање и реализацију програма едукације и професионалног оспособљавања особа 

са инвалидитетом 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Едукативни приступи у раду са особама са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу 

- Концепт курикулума. Курикулумске теорије. Таксономија циљева учења. 

- Инпликације културолошких и транскултуролошких аспеката 

- Значај психосоцојалних фактора у настанку и развоју сметњи и поремећаја 

- Социјалне последице посебних покрета 

- Организација васпитно образовног процеса за особе са инвалидитетом 

- Разумевање повезаности учења, поучавања особа са посебним потребама са другим социо културним димензијама 

- Методе подучавања и величина групе. Структура програма професионалног оспособљавања. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

- Испитивање образовних и васпитних потреба. Избор и организација програмских садржаја. 

- Планирање наставне јединице. 

- Схватање сложености етиологије  сметњи и поремећаја и препознавање социјалног момента                            

- Способност да препознају посебне потребе и њене последице и значај 

- Дијагностика сметњи и поремећаја понашања и обука у погледу терапијског и васпитно        образовног поступка 

- Упознавање са осносвним принципима и процедурама васпитно образовног и терапеутског рада 
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Допунска 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

- 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 5 писмени испит 50 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

 


