
Студијски програм: Дефектологија, модули: Сметње и поремећаји вида, Сензомоторичке сметње и поремећаји 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: МЕТОДИКА НАСТАВЕ БРАЈЕВОГ ПИСМА 

Наставник: Бранка Ђ. Јаблан, Ксенија М. Станимиров 

Статус предмета: Обавезни предмет  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студенти науче Брајево писмо и упознају методичко-дидактичке приступе у настави читања 

и писања Брајевог писма. 

Исход предмета: 

Студенти ће овладати теоријским знањима и методама рада за описмењавање слепе деце и одраслих слепих 

особа и моћи ће их примењивати одмах након завршетка курса. На крају курса студенти ће знати како да 

процес учења читања и писања Брајевог писма учине интересантним слепој деци и како да обезбеде висок ниво 

учења у односу на одабране методе и поступке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Наставни програм предмета реализоваће се кроз следеће садржаје: Настанак Брајевог писма. Специфичности и 

карактеристике Брајевог писма. Процена спремности и припрема слепе деце за учење читања и писања. Методе 

и поступци учења читања и писања. Учење читања и писања слепе деце. Увежбавање читања и писања Брајевог 

писма. Двострука писменост слепе деце. Описмењавање касније ослепелих. Функционални приступ учења 

Брајевог писма. 

Практична настава: 

У првој фази практичне наставе студенти ће научити симболе Брајевог писма. У следећој фази студенти ће 

стећи вештине да примењују методичке приступе и описмене слепу децу на Брајевом писму. 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 

Предавања уз power point презентације; практична настава на помагалима за описмењавање слепих особа; 

микро настава (вежбе студената за извођење појединих етапа часа). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 15 писмени испит / 

практична настава 15 усмени испит 50 

семинар-и 20   

 


