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Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти докторских студија упознају са асистивном технологијом која се може 

користити у рехабилитацији особа са интелектуалном ометеношћу (ИО). 

Исход предмета  

Савладавањем наставног програма студенти су упознати са асистивном технологијом коју могу да 

користе особе са ИО у образовању, самосталном обављању дневних обавеза и радних задатака.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Асистивна технологија (дефиниција, циљ, опрема); Планирање и имплементација асистивне 

технологије; Сервиси за асистивну технологију; Показатељи квалитета за избор асистивне технологије; 

Разматрање/избор асистивне технологије; Исходи асистивне технологије; Асистивна технологија за 

особе са ИО; Учење читања уз помоћ рачунарске технологије; Аудио-књиге за ученике са ИО; 

Усвајање садржаја и генерализација појмова код ученика са ИО уз помоћ компјутерских инструкција; 

Могућности приступа деце са ИО Интернету; Самостално управљање помоћном технологијом како би 

ученици са ИО иницирали и обавили дневне задатке; Могућности особа са ИО да користе компјутерски 

интерфејс; Проблеми особа са ИО да управљају уређајима виртуелног окружења: систематска 

евалуација; Примена асистивне технологије у акомодацији радног места особа са ИО. 

Практична настава ‒ Студијски истраживачки рад   

Практична примена садржаја теоријске наставе при конципирању модела примене асистивне 

технологије.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  4 Практична настава:  10 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава, групна дискусија 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активност у току предавања ‒ 20 поена; семинар ‒ 25 поена; усмени испит ‒ 55 поена.  

 


