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Циљ предмета  

Савладавање садржаја који су у функцији усвајања поступака којима се реализују програмски садржаји 

и остварују циљеви ране медицинске и педагошке подршке и помоћи  деци са оштећењем вида.  

Исход предмета 

Оспособљaвање за пружање индивидуалне помоћи и подршке породици од тренутка дентификације 

оштећења вида и за подстицање развоја слепе и слабовиде деце и деце са вишеструким сметњама.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање и значај ране интервенција за децу са оштећењем вида. Елементи ране интервенције. 

Медицински аспекти ране интервенције. Рана  идентификација и дијагноза оштећења вида; Критична 

подручја у развоју слепог детета и проблеми ускраћености. Најважнија подручја ране интервенције. 

Интеракција међу стручњацима (мултидисциплинарна, интердисциплинарна, трансдисциплинарна). 

Процена прородичних ресурса , методе, компоненте процене. Средства и поступци у развоју визуелне, 

тактилно-кинестетичке перцепције и аудитивне перцепција компензаторна улога, игре. 

Практична настава 

Вежбе су усклађене са програмом предавања, претпостављају директну комуникацију са породицама и 

децом и  креирање индивидуалног плана подршке породици детета са оштећењем вида. 
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Број часова  активне наставе Предавања: 2  Вежбе: 2  

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, 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   

 


