
КРАТАК ПРОГРАМ СТУДИЈА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА, ЗА ДИПЛОМИРАНЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ ПЕДАГОГЕ И ДИПЛОМИРАНЕ ЛОГОПЕДЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛАМА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

РАСПОРЕД  ПРЕДАВАЊА

Наставник, тема Термин наставе

Наставни предмет: ОСНОВЕ ОБРАЗОВНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Наставник: доц. др Александра Ђурић Здравковић 
Тема: Специфичности потребне подршке за унапређење образовних 
потенцијала деце предшколског узраста са тешкоћама у менталном развоју

30.03.2019  
у 11:00 часова

Наставник: доц. др Тамара Ковачевић 
Тема: Специфичности потребне подршке за унапређење образовних 
потенцијала глуве и наглуве деце предшколског узраста

30.03.2019  
у 15:00 часова

Наставник: проф. др Снежана Николић 
Тема: Специфичности потребне подршке за унапређење образовних 
потенцијала деце предшколског узраста са моторичким сметњама

31.03.2019  
у 11:00 часова

Испит из овог предмета полаже се тестом, затвореног типа, и саджи питања 
из свих тематских области.

14.04.2019  
у 11:00 часова

Наставни предмет: ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА СА 
УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Наставник: доц. др Слободан Банковић 
Тема: Основе дидактичко-методичког приступа у реализацији наставе 
друштвених предмета са ученицима са интелектуалном ометеношћу

13.04.2019  
у 11:00 часова

Наставник: проф. др Данијела Илић Стошовић 
Тема: Дидактичко-методички приступ у реализацији наставе друштвених 
предмета са ученицима са поремећајем моторике

14.04.2019  
у 11:00 часова

Наставник: доц. др Љубица Исаковић 
Тема: Основе методичког приступа у раду са глувим и наглувим  ученицима  у  
друштвеним наукама

20.04.2019  
у 11:00 часова

Наставник: проф. др Александра Грбовић 
Тема: Специфичности образовног приступа ученицима са оштећењем вида у 
настави друштвених предмета

21.04.2019  
у 11:00 часова

Испит из овог предмета полаже се тестом, затвореног типа, и саджи питања 
из свих тематских области.

18.05.2019  
у 14:30 часова

Наставни предмет: ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА УЧЕНИКЕ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Наставник: проф. др Весна Радовановић 
Тема: Основе методике наставе природних наука за глуве и наглуве ученике

11.05.2019  
у 11:00 часова



Наставник: проф. др Горан Недовић 
Тема: Основе реализације наставе природних наука са ученицима са 
моторичким сметњама у развоју

18.05.2019  
у 15:00 часова

Наставник: доц. др Мирјана Ђорђевић 
Тема: Основе реализације наставе природних наука са ученицима са 
интелектуалном ометеношћу и аутистичким спектром поремећаја

19.05.2019  
у 11:00 часова

Испит из овог предмета полаже се тестом, затвореног типа, и саджи питања 
из свих тематских области.

01.06.2019 
у 11 часова

Наставни предмет: ОСНОВЕ НАСТАВЕ ВЕШТИНА СА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  

Наставник: проф. др Драган Рапаић 
Тема: Основе методике наставе вештина за ученике са моторичким 
поремећајима

01.06.2019  
у 11:00 часова

Наставник: проф. др Александра Грбовић  
Тема: Основе дидактичко-методичког приступа у реализацији наставе 
вештина за ученике са оштећењем вида

01.06.2019  
у 15:00 часова

Наставник: проф. др Мирјана Јапунџа Милисављевић  
Тема: Основе методике наставе вештина за ученике са интелектуалном 
ометеношћу

02.06.2019. у 
11:00 часова

Испит из овог предмета полаже се тестом, затвореног типа, и саджи питања 
из свих тематских области.

08.06.2019 
у 11 часова


