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Врста и ниво студија: специјалистичке академске студије – студије другог степена 
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Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је да се студенти упознају са научним сазнањима у вези ране интервенције у детињству као и о организацији и 

спровођењу мера (ре)хабилитације деце. Студенти ће усвојити знања о значају ране интервенције; упознати са променама и 

приступима у раду са децом и породицама;  принципима рада и основним елементима ране интервенције; законодавним оквирима  

ране интервенције у свету и код нас; задацима стручњака који су укључени у процес ране интервенције 

Исход предмета  

Студенти  ће овладати знањима у вези са основним концептом ране интервенције, променама и  приступима  у последњим деценијама 

као и принципима успешне ране интервенције. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Историјски осврт на промене у развоју ране интервенције;  

Законска регулатива у свету и код нас;  

Савремени концепт ране интервенције;  

Рана интервенција заснована на доказима и примерима добре праксе; 

 Фактори који утичу на ризичан развој;  

Принципи у спровођењу ране интервенције и теорије ране интервенције;  

Основни елементи успешне ране интервенције. 

Савремени тимски рад – интерсекторска и међупрофесионална сарадња. 

Улога стручњака у тимском раду. 

Улога родитеља у тимском раду. 

Анализа породичних ресурса и интеракцијских односа у породици. 

 

Практична настава 

- 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 

1 
Предавања: 

30 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе   Предавања. Интерактивна настава; Power Point Presentations; Приказ филмова из праксе; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 25   

 

 


