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Циљ предмета  

Џиљ је да се студенти упознају са теоријским и практичним знањима и вештинама за коришћење и примену 

средстава и помагала асистивних технологија у рехабилитацији и едукацији глувих и наглувих особа. 

Исход предмета   

Предвиђено је да студенти стекну знања и вештине да процене карактеристике и начине рада средстава и 

помагала асистивних технологија; идентификовање препрека (у комуникацији и приступу информацијама); 

да развију стратегије за увођење одговарајућих средстава и помагала асистивних технологија у програме 

едукације и рехабилитације; да формирају вештине за улогу у тиму за примену асистивних технологија; 

промовисање примене асистивних технологија у рехабилитацији, едукацији, запошљавању и свакодневном 

животу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава    

Препрке са којима се сусрећу глуве и наглуве особе (приступ информацијама и комуникација); Појам и 

дефиниција асистивних технологија; Класификација асистивних технологијаза глуве и наглуве; Средства и 

помагала за глуве и наглуве; Развој планова и стратегија за увођење асистивних технологија у ИОП; Ресурсни 

центри за примену асистивних технологија; Тимови за асистивне технологије;Евалуација наставе подржане 

средствима и помагалима технологије; Предности и ограничења у коришћењу асистивних технологија. 

Практична настава 

У оквиру вежби предвиђено јепретраживање Интернета о примерима примене асистивних технологија у 

едукацији и рехабилитацији глувих и наглувих особа, као и еваулацији употребе асистивних технологија; 

Оспособљавање  студената за примену упитника за идентификацију проблема и избор одговарајућег средства 

или помагала асистивне технологије; АТ процена и укључивање у ИОП; Израда евалуационих листи за 

процену доприноса асистивних технологија. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијум 20   

семинар 10   

 


