
Студијски програм: Дефектологија 

Назив предмета: ПРОГРАМИ ЕДУКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ОСОБА СА 

МОТОРИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА 
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Статус предмета: Обавезни предмет модула – Моторичке сметње и поремећаји 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Стицање знања и практичних вештина у области програмирања едукације и професионалног оспособљавања 

особа са моторичким поремећајима. 

Исход предмета 

Стицање професионалне компетенцијe за самостално креирање и реализацију програма едукације и 

професионалног оспособљавања особа са моторичким поремећајима.  

Садржај предмета  

Теоријска настава  

Концепт курикулума. Курикулумске теорије. Наставни програм као фактор оптерећености ученика. Основе 

израде наставних планова и програма. Основи израде прилагођених програма за ученике са моторичким 

поремећајима. Израда стандарда постигнућа у наставним програмима. Тимски приступ у изради стандарда 

постигнућа наставних програма. Таксономија циљева учења. Методе подучавања и величина групе. Структура 

програма едукације и професионалног оспособљавања особа са моторичким поремећајима. Инклузивно 

школовање у на средњешколском нивоу. Индивидуално транзиционо планирање.  

Практична настава 

Испитивање образовних и васпитних потреба. Избор и организација програмских садржаја. Планирање 

наставне јединице. Групно подучавање. Индивидуализовано подучавање. Вредновање курикулумских 

података. Анализа наставног програма. Аанализа уџбеника. Ставови учтеља, ученика и родитеља. 

Прилагођавање програма ученицима са моторичким поремећајима. Израда ИОП.  Модели вредновања у 

функцији истраживања.  Анализа инклузивног школовања у средњим школама. 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   

 


