
Назив предмета: НОВИНЕ У ЕДУКАЦИЈИ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ОСОБА 

Наставници: Бранка M. Ешкировић, Александра Б. Грбовић, Ксенија М. Станимиров 

Статус предмета: Изборни предмет студијског програма 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: нема услова 

Циљ предмета  

Стицање знања о променама у концептима едукације, дидактичко-методичкој организацији наставе, 

циљевима, садржајима, организационој структури, техникама, наставној технологији који су усмерени 

ка подизању нивоа и квалитета васпитно-образовног рада са слепим и слабовидим особама. 

Исход предмета  

Овладавање знањима о новим приступима едукацији и рехабилитацији особа са оштећењем вида, научно 

заснованим новинама и променама у васпитно-образовном систему да би га унапредили у комплетној 

структури или значајним деловима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Едукација – рехабилитација - настава. Особе са оштећењем вида и едукација. Едукација у функцији 

процене и развоја опажања и других когнитивних способности деце са оштећењем вида. Интеграција 

визуелних способности у независан живот особа са оштећењем вида. Дидактичке теорије и теорије 

учења. Структурне иновације (односе се на реформе у систему васпитања и образовања), програмске 

иновације, иновације у припреми васпитно-образовног рада. Методе рада које омогућавају учење у 

различитим контекстима: кооперативно учење и уважавање разлика, креативне активности у тематској 

настави, интерактивна настава, индивидуализација наставе. Савремена техничка средствa у раду са 

децом оштећеног вида и асистивне технологије. Теорија ума тј. способност деце са оштећењем вида за 

разумевањем менталних стања других особа. Социјална интелигенција (способност идентификовања 

циљева других, предвиђање правца активности, разликовање својих и активности других, учење путем 

имитације, одржавање заједничке пажње и способност за интроспекцију и самопосредовање). Креирање 

програма за за развој функционалних способности особа са оштећењем вида у социјалној средини.  

Практична настава 

Предвиђен је студијски истраживачки рад који ће се заснивати на истраживању, изради научног рада и 

предлогу научно заснованих промена у едукацији и дидактичко-методичкој организацији наставе са 

слепим и слабовидим особама. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 10 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, индивидуални истраживачки рад студената, усмено излагање студената, анализа 

видео-презентација, самостални рад студената на стручним текстовима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Семинари: 20 поена  

Презентација пројекта: 30 поена 

Усмени испит: 50 поена 

 


