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Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са концептом аугментативне и алтернативне комуникације и могућностима њене примене у 

патологији вербалне комуникације. 

Исход предмета  

Студенти треба да добију основна знања као базу за практичну примену аугментативне и алтернативне комуникације у развоју и третману 

код особа са тешким поремећајима комуникације. 

Примена ААК као интервентне методе код особа код којих класичан логопедски третман није дао резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Настанак и  развој ААК 

- Модели комуникације 

- Таксономија у аугментативној и алтернативној комуникацији       

- Терминологија у аугментативној и алтернативној комуникацији                                                                                                  

- Симболи у аугментативној и алтернативној комуникацији                                                                                                  

- Симболички системи и стратегије селекције и преноса симбола                                                                                             

- Симболички системи и стратегије селекције и преноса симбола                                                                                     

- Непотпомогнути комуникативни симболи                                                                                                                            

- Непотпомогнути комуникативни симболи                                                                                                                               

- Потпомогнути комуникативни симболи                                                                                                                                     

- Потпомогнути комуникативни симболи                                                                                                                                           

- Селекција симбола                                                                                                                                                                             

- Принципи и употреба технологије у аугментатинвој и алтернативној комуникацији                                                                     

- Тим за примену аугментативне и алтернативне комуникације                                                                                                   

- Могућности примене аугментативне и алтернативне комуникације у развоју комуникације, и  поремећајима комуникације                                                                                                                                                                                            

 

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

 

Уводне вежбе - опште напомене 

- Примена аугментативне и алтернативне комуникације кроз историју и данас,  

- Примена непотпомогнутих методе комуникације, прикази случајева 

- Примена непотпомогнутих методе комуникације - Гестовни говор, говор тела, дактилологија 

- Примена непотпомогнутих методе комуникације - Гестовни говор, говор тела, дактилологија 

- Примена непотпомогнутих методе комуникације- Гестуно и Тадома 

- Примена непотпомогнутих методе комуникације- Знаковни језик 

- Примена потпомогнутих методе комуникације, приказ случајева 

- Примена потпомогнутих метода комуникације - објекти, фотографије, цртежи 

- Примена потпомогнутих метода комуникације - Брајев систем 

- Примена потпомогнутих метода комуникације - Морзеов код 

- Примена ААК код особа са поремећајима различите етиологије, прикази случајева 

- Примена асистивне технологије у аугментативној и алтернативној комуникацији, прикази употребе 

- Примена једноставне (јефтине) технологије у ААК, прикази употребе 

- Примена високе (скупе) технологије у ААК, прикази употребе 

Литература  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


