
 Студијски програм/студијски програми : Рана интервенција у детињству 

Врста и ниво студија: специјалистичке академске студије – студије другог степена 

Назив предмета: Инструменти процене раног развоја код деце (РИ.проц.1.1.) 

Наставник:  Шпела С. Голубовић, Анђелка П. Ристивојевић, Нина Р. Бркић- Јовановић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета:  

Разумевање сложености развојне процене и последица које она носи (за дете, породицу  и друштво) Разликовање различитих фаза у 

поступку процене деце . Оспособити студенте за самосталну примену инструмената процене и њихову интерпретацију. 

Исход предмета  

- Студент ће бити у могућности  да примени сазнања  о раном развоју у сврху процене дететових развојних  својстава и  уважи  их  у 

планирању и спровођењу интервенције.  

- Студент ће бити оспособљен за примену стечених знања у раду са децом раног узраста као и  за размену информација са 

родитељима и члановима стручног тима. 

- Студент ће бити у стању да интегрише знања из различитих извора  

- Студент ће стећи  компетенције за поједина развојна подручја  

- Критички  приступ закључку развојне процене и повезивање са  програмом  интервенције 

- Студент ће бити у стању да изврши евалуацију  процеса развојне процене  

- Студент ће бити оспособљен за систематску опсервацију детета у испитној ситуацији 

- Студент ће бити оспособљен за примену појединих инструмената процене 

- Студент ће бити оспособљен за интерпретацију добијених резултата. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

1. Здраво дете; дете са ризиком; Неуроризичност (симптоми неуроризичности; препознавање и праћење). Фактори ризика - 

биолошки, психолошки, социјални. 

2. Процена психомоторног развоја (историјат, теоријски приступи, савремено схватање) 

3. Развојна процена – ко  упућује на процену, када се спроводи  процена  и како?  

4. Рана детекција и дијагностичке методе у  узрасту  одојчета (1. година) 

5. Дијагностичке методе за процену психомоторног развоја детета у 2 и 3 години  

6. Дијагностичке методе за процену психомоторног развоја детета 3-5 години 

7. Скале психомоторног развоја - Утврђивање и интерпретација развојног профила детета  

 

Практична настава 

1. Планирање процене  

2. Компетенције стручњака и етичка начела у поступку процене 

3. Анализа  појединачних задатака/ајтема развојних скала   

4. Анализа и импликације резултата процене  

5. Интерпретација добијених резултата 

6. Анализа мерних инструмената  

7. Саопштавање резултата развојне процене  

8. Писање налаза на основу добијених резултата 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе   Предавања. Интерактивна настава; Power Point Presentations; Практичан рад студената 

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    

семинар-и 20   

остало 10   

 

 


