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Циљ предмета 

Упознати студенте са карактеристикама развоја социјалних вештина и стратегијама за унапређивање 

ових вештина код деце, младих и одраслих особа са оштећењем вида. 

Исход предмета 

Стечена знања треба да омогуће студентима да у свом професионалном раду лакше разумеју основу и 

важност развоја социјалних вештина особа са оштећењем вида, што ће им омогућити да делотворније 

подстичу успостављање и одржавање ових вештина. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање социјалних вештина, основне карактеристике, правила развоја и указивањем на важност за 

социјализацију појединца. Специфичности социјалног развоја деце са оштећењем вида и њиховим 

интеракцијама са вршњацим. Утицај оштећења вида на развој социјалних вештина. Истраживачки 

налази: студије слепих предшколаца; утицај ОВ на социјалне интеракције у детињству; социјална 

прихваћеност и интеракција ВО у интегративним условима; ефекти тренинга социјалних вештина 

ученика са ОВ. Стратегије и активности за развијање и одржавање социјалних вештина код деце, младих 

и одраслих са оштећењем вида, укључујући оне са додатним оштећењима. 

Практична настава 

Додатна литература, презентације студената на задате теме, истраживачки подаци и студије случаја се 

користе као полазна основа за дискусију, употпуњавање знања и креативно размишљање о елементима 

интервентних програма за унапређивање социјалних вештина код деце и одраслих са оштећењем вида. 
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Број часова  активне наставе Предавања: 2 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, семинари, презентације, консултације   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит   поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 50  

практична настава 15   

семинари 20   
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