
Студијски програм: Дефектологија, модул Сметње и поремећаји слуха 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 

Назив предмета: ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА 

Наставник: Марина Н. Радић-Шестић, Миа М. Шешум 

Статус предмета: Oбавезни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета:  је да омогући студентима основних академских студија да савладају (у теретском и 

практичном смислу) све фазе професионалне рехабилитације и интеграције глувих и наглувих особа. 

Исход предмета: Савладавањем наставног програма студенти су оспособњени да учествују у свим 

фазама професионалне рехабилитације и социјалне интеграције младих и одраслих глувих и наглувих 

особа. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Професионална рехабилитација глувих и наглувих особа (историјски преглед, 

савремени трендови, интеграција и инклузија); Професионална оријентација и селекција; Проблеми 

професионалне оријентације и њена ограничења; Фазе професионалне оријентације; Професионална 

селекција; Психомоторне способности глувих и наглувих особа; Професионално оспособљавање и 

адаптација радног места; Системи, принципи и методе професионалног оспособљавања; Професионални 

тренинг-методе и облици; Професионално оспособљавање одраслих глувих и наглувих особа-

преквалификација или реадаптација; Индивидуални план оспособљавања; Више и високо образовање; 

Евалуација професионалног оспособљавања; Запошљавање глувих и наглувих особа; Индивидуални план 

запошљавања; Системи запошљавања глувих и наглувих особа; Напредовање у каријери; Проблеми 

запошљавања глувих и наглувих особа; Услови рада и радне средине (спољашњи и унутрашњи фактори).  

 Практична настава: Стицање компетенција студената да тимски или самостално учествује у процесу 

професионалне оријентације, оспособљавања и запошљавања глувих и наглувих особа; Процена 

професионалних интересовања и психомоторчких способности; Прављење индивидуалних планова 

оспособљавања и запошљавања; Анализа радног места; Процена услова рада и адаптација радног места; 

Унапређивање друштвеног живота глувих и наглувих особа. 
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Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

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  

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и 15   

 


