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Циљ предмета  

Циљ предмета је да студенти стекну знања о моделима образовања деце са сензомоторичким сметњама и 

поремећајима, да науче процедуре и методе планирања, унапређивања и развоја модела образовања деце са 

сензомоторичким сметњама и поремећајима.   

Исход предмета  

Стицање професионалних компетенција за планирање, унапређивање и развој модела образовања деце са 

сензомоторичким поремећајима.    

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Модели образовања деце са сметњама у развоју на основношколском и средњешколском нивоу. Планирање 

образовања деце са сензомоторичким сметњама и поремећајима. Праћење и вредновање квалитета образовања деце 

са сензомоторичким сметњама и поремећајима. Развој курикулума у основношколском и средњешколском 

образовању деце са сензомоторичким сметњама и поремећајима. Методе подучавања. Таксономија циљева учења. 

Теорије модернизације образовања. Функционалистичко, конфликтно, утилитарно и системско објашњење реформе 

образовања. Фактори успешности реформе образовања. 

Практична настава 

Анализа модела образовања деце са сметњама у развоју на основношколском и средњешколском нивоу. Испитивање 

образовних и васпитних потреба. Избор и организација програмских садржаја. Планирање наставне јединице. Групно 

подучавање. Индивидуализовано подучавање. Вредновање курикулумских података. Анализа наставног програма. 

Анализа уџбеника. Прилагођавање програма ученицима са моторичким поремећајима. Израда и вредновање ИОП-а. 

Израда индивидуалног транзиционог плана. 
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Број часова  активне 

наставе:  
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Наставе ће се реализовати као фронтална, интерактивна, индивидуална, раду у паровима, рад у мањим групама, 

израда студентских пројеката. Наставни садржаји се приказују путем Power- Point презентације, као и видео 

презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 15   

израда студентских 

пројеката 
25   

 


