
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модул: 

Вишеструка ометеност) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије – студије првог степена 

Назив предмета: Методе рехабилитације вишеструко ометених визуелно оштећених особа ( Сер.виз.4.1.) 

Наставник: Бранка Ђ. Јаблан, Ненад П. Глумбић, Весна С. Радовановић, Шпела С. Голубовић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  

Циљ предмета:  

Стицање теоријских и практичних знања о методама рада са вишеструко ометеном визуелно оштећеном децом 

Исход предмета:  

Креирање одговарајућих модела и стратегија за образовање вишеструко ометене визуелно оштећене деце; спремност за 

тимски рад у процени и планирању активности за рад са вишеструко ометеном визуелно оштећеном децом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Принципи образовања вишетруко ометених визуелно оштећених особа. Карактеристике и процена вишеструко ометених 

визуелно оштећених особа. Процена и третман сензорне интеграције вишеструко ометене визуелно оштећене деце. Израда 

ИОП-а за вишеструко ометено визуелно оштећено дете. Наставни модел: пет корака за рад са вишеструко ометеном визуелно 

оштећеном децом. Развој комуникације код вишеструко ометене визуелно оштећене деце (Маyer-Johnson symbols, 

календарски систем, знаковни језик, асистивна технологија). Детекција поремећаја аутистичког спектра код вишеструко 

ометене визуелно оштећене деце. Бихејвиоралне интервенције. Еклектички приступи у рехабилитацији визуелно оштећене 

деце са поремећајем аутистичког спектра. Развој социјалних вештина вишеструко ометене визуелно оштећене деце; 

Активности свакодневног живота код вишеструко ометених визуелно оштећених особа; Израда Плана подршке породици.  

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава 15 усмени испт  

семинар-и 15   

 
 


