
Студијски програм: Дефектологија   

Назив предмета: МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА 

Наставник: Бранка М. Ешкировић, Александра Б. Грбовић 

Статус предмета: Изборни заједнички предмет више модула – Сметње и поремећаји вида, 

Сензомоторичке сметње и поремећаји 

Број ЕСПБ: 6  

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Стицање дипломских академских знања за  разредну наставу са децом оштећеног вида по редовном 

нередукованом или делимично адаптираном наставном плану и програму уз имплементацију 

корективно-педагошког рада.  

Исход предмета 

1) Припрема мастер стручњака за специфични методички приступ разредној настави са децом 

оштећеног вида; 2) Прилагођавање диференцираног наставног рада са децом оштећеног вида раду 

одељења у целини у редовним школама и школама за децу са  оштећењем вида.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Опште одредбе. Општа места методичког приступа у разредној настави са децом оштећеног вида. 

Имплементација програма и метода едукације и рехабилитације деце оштећеног вида у разредној 

настави. Настава српског језика са децом оштећеног вида.  Настава математике са децом оштећеног 

вида. Методика наставе природе и друштва са децом оштећеног вида - опште одредбе, путеви сазнања, 

субјективни и објективни услови,  наставни садржаји, вештине поучавања. Методика наставе ликовне и 

музичке културе са децом оштећеног вида - опште одредбе, наставни садржаји, субјективни и 

објективни чиниоци ликовног и музичког изражавања,  програмирани развој опажања, препознавање и 

неговање стваралаштва. Методика наставе физичког васпитања са децом оштећеног вида - програми и 

методе, организација редовног наставног часа, корективне и здравствене гимнастике.  

Практична настава 

 Вежбе, хоспитовање  наставним и ваннаставним активностима у разредној настави са децом оштећеног 

вида, припреме за наставни час и интервентни корективно-педагошки рад у разредној настави са децом 

оштећеног вида и други облици практичног  рада. 
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Број часова  активне наставе Предавања: 2 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе 

иновативна вербално-текстуална и демонстративно-илустративна, самостални практични рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 усмени испит 50 

практична настава  15   

семинари  25   

 


