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Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти упознају и стекну знања о теоријским приступима, концепцијама и 

моделима партиципације глувих и наглувих особа. Развијање и јачање свести, као и ширење позитивних 

ставова за једнако учешће глувих и наглувих особа у свим сферама живота и рада. 

Исход предмета  

Студенти треба да овладају потребним знањима и вештинама за самостално извођењење стручног и 

научног рада у дефинисању индивидуалних програма партиципације. Студенти треба да се оспособе за 

израду, примену и евалуацију индивидуално усмерених програма подршке.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам социјалне партиципације, теоријски и законски оквири социјалне партиципације, поступци и мере 

спречавања дискриминације особа са инвалидитетом, ставови Европске Уније према особама са 

инвалидитетом, могуће последице оштећења слуха на квалитет живота и рада глувих и наглувих особа, 

процена резултата образовања и запошљавања глувих и наглувих особа, разматрање филозофије 

инклузије, појам инклузивне рехабилитације, разматрање филозофије инклузије, критички осврт на 

медицински и социјални модел у рехабилитацији и принцип нормализације у циљу квалитетније 

социјалне партиципације глувих и наглувих.  

Практична настава 

Упознавање са радом стручних служби подршке глувим и наглувим особама у свету, разматрање услова и 

могућности развоја сервисних центара за пружање услуга глувим и наглувим особама, на локалном нивоу 

и шире. Упознавање са различитим моделима социјалне партиципације, укључивање стручњака 

различитих профила, породице, тимски рад у креирању, спровођењу и вредновању програма подршке.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, интерактивна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијум 20   

семинар 10   

 


