
Студијски програм:Логопедија 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: ДИСЛЕКСИЈА И ДИСГРАФИЈА  

Наставник:  Голубовић М. Славица  

Статус предмет: Обавезни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Завршене основне академске студије 

Циљ предмета je да упозна студенте са дислексијом и дисграфијом, дисортографијом и дискалкулијом, 

односно специфичним сметњама у учењу, њиховом дефиницијом, етиологијом, учесталошћу, класификацијом, 

типовима, клиничком сликом, диференцијалном дијагнозом, коморбидитетом, дијагнозом и третманом 

Исход предмета: стицање знања,  примена стечених знања  у пракси, компетентност за рад са децом и особама 

са специфичним сметњама у учењу дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: 1. Неурофизиолошка основа читања и писања. 2. Развој функције читања, писања и 

рачунања. 3. Специфичне сметње у учењу: дислексија, дисграфија, дискалкулија. Дислексија. 4. Елиминаторни 

критеријуми за дислексију, класификација, типови и клиничка слика дислексије. 5. Дисортографија. 

6.Дисграфија. 7. Класификација дисграфија. 8. Типови дисграфија. 9. Клиничка слика дисграфија. 10. 

Дискалкулија. 11. Клиничка слика дискалкулије. 12. Типови дискалкулије. 13. Дијагностика и диференцијална 

дијагностика дислексије, хиперлексије и алексије, дисортографије, дисграфије и дискалкулије. 

14.Дијагностички протокол за испитивање дислексије, дисграфије, дисортографије и дискалкулије. 15. Третман 

дислексије, дисортографије, дисграфије и дискалкулије.  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. 

 Садржајно прати теоријску наставу и припрема студенте за примену стечених знања из ових области у пракси.  
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Број часова активне 

наставе   4 

Теоријска настава:   2 Практична настава:   2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава уз примену савремених техничких средстава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 60 

колоквијум-и    

семинар-и 10   

 


