
Студијски програм: Дефектологија  

Назив предмета: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ДЕЦЕ 
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Статус предмета: Изборни предмет модула – Сметње и поремећаји вида 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета:  

Стицање знања о моделима подршке за укључивања деце са оштећењем вида у редовну школу и 

социјалну средину. 

Исход предмета:  

На крају курса студенти ће стећи знања о моделима подршке у инклузивном образовању и приступима 

за укључивање деце са оштећењем вида у социјалну средину. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студентима ће бити представљени садржаји о креирању услова за развој деце са оштећењем вида који ће 

омогућити њихово укључивање у школску средину и социјалну заједницу. Предвиђено је да се изучавају 

следећи садржји: Инклузивни покрет, Квебешка декларација, Међународна класификација 

функционисања, онеспособљења и здравља, Претпоставке за успешну инклузију, Истраживања о 

процесу васпитно-образовне инклузије, Ставови наставника, васпитача, родитеља, дефектолога према 

инклузији деце са оштећењем вида, Подршка инклузивном образовању, Индекс инклузивности. 

Практична настава  

Практична настава се изводи у виду вежби и интерактивних метода учења 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи у виду предавања и интерактивних метода учења. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавањa 10 усмени испит 50 

практична настава 20   

семинари 20   
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