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Циљ предмета 

Циљ предмета је упознати студенте са моделима и системима васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите деце са сметњама 

у развоју и одраслих особа са инвалидитетом. 

Исход предмета   

Стицање знања о моделима и системима: здравствене заштите, васпитања, образовања и социјалне заштите деце са сметњама у развоју и 

особа са инвалидитетом.   

Препознавање облика ометености, инвалидности и логопатије; Препознавање модела и система специјалне рехабилитације, едукације и 

социјалне заштите деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Специјална рехабилитација и едукација - појам, циљ и задаци; Специјална рехабилитација и едукација -теоријске основе; Деца са сметњама 

у развоју; Особе са инвалидитетом; Особе са поремећајем у говору и гласу; Значај хабилитације урођених стања; Значај рехабилитације 

стечених стања; Значај образовањa деце са сметњама у разцоју; Модели и системи специјалне рехабилитације и едукације - Историјски 

приступ; Деца са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом у систему здравствене заштите; Деца са сметњама у развоју и особе са 

инвалидитетом у систему социјалне заштите; Деца са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом у систему образовања; Професионална 

рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом; Права особа са инвалидитетом; Интеграција - Инклузија.  

   

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

Разматрање појма, циља и задатака специјалне рехабилитације и едукације; Разматрање теоријских основа специјалне рехабилитације и 

едукације; Анализа појавних облика ометености у развоју; Анализа појавних облика инвалидности; Анализа појавих облика поремећаја 

говора и гласа; Анализа аспеката хабилитација урођених стања; Анализа аспеката рехабилитације стечених стања; Посета установама за 

образовање деце са сметњама у развоју;  Проспективна анализа специјалне рехабилитације и едукације; Посета установама здравствене 

заштите и сагледавање положаја деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом у систему здравствене заштите; Посета установама 

социјалне заштите и сагледавање положаја деце са смењама у развоју и особа са инвалидитетом у систему социјалне заштите; Посета 

установама за образовање и сагледавање положаја деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом у систему образовања; Посета 

установама професионалне рехабилитације и радног оспособљавања и запошљавања особа са инвалидитетом; Анализа закона који 

третирају права особа са инвалидитетом; Посета инклузивној школи. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

- Предавања: 

45 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки рад: 

- 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава; Power Point презентације; Приказ филмова из праксе 

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   

 


