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Циљ предмета:  

Разумевање значаја оптималне комуникације са родитељима деце са сметњама у развоју, као и пружања саветодавне и терапијске 

подршке ради поспешивања породичне адаптације. 

Исход предмета  

Студенти ће моћи: 

- да разумеју теоријске концепте који се баве адаптацијом породице на подизање детета са сметњама у развоју; 

- да препознају факторе ризика, као и протективне факторе важне за  породичну адаптацију; 

- да упознају различите видове саветодавних и терапијских интервенција прилагођених родитељима деце са сметњама у развоју; 

- стекну вештине успешне комуникације са родитељима деце са сметњама у развоју 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

- Саветовање родитеља- значај и значење 

- Адаптација породице на подизање детета са сметњама у развоју 

- Пружање помоћи: циљеви и однос 

- Основне и специфичне вештине потребне за саветовање родитеља деце са сметњама у развоју 

- Значај вербалне и невербалне комуникације на релацији родитељ - дете са сметњама у развоју 

- Први контакт са родитељима деце са сметњама у развоју 

- Родитељски однос према дететовој дијагнози сметњe у развоју 

- Индивидуални терапијски рад са родитељима 

- Групни терапијски рад са родитељима 

 

Практична настава 

- Импликације за праксу: препознавање родитељског односа према дететовој дијагнози 

- Родитељски конструкти (о детету, дететовом стању, професионалцима, себи) 

- Основне смернице за саопштавање дијагнозе  

- Основне смернице за саопштавање тока дететовог развоја и прогнозе 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

30 Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе   Предавања. Вежбе. Прикази случајева. Радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 
 
 


