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Циљ предмета: 

Усвајање методских поступака за реализацију програмских садржаја и циљева корективног и васпитно-

образовног рада са слепом и слабовидом децом предшколског узраста. 

Исход предмета: 

Оспособљеност студената за рад са децом оштећеног вида предшколског узраста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Методика рада са децом оштећеног вида предшколског узраста – предмет, циљеви и задаци, повезаност са 

другим наукама. Предшколско васпитање и образовање слепе деце предшколског узраста, значај, циљ, 

задаци, организација, програми, средства. Методски приступи у раду слепом и слабовидом децом 

предшколског узраста. Начела, активности, игре, планирање и програмирање. Опсервација, процена 

(инструменти) и припрема слепе и слабовиде деце за васпитно образовни рад. Припрема за полазак у 

школу. 

Практична настава: 

Практична настава ће бити реализована у наставним базама где ће студенти имати прилику да практично 

примене стечена знања. 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, видео прикази, уз примену методе разговора и практичних радова 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 20 усмени испит 50 

семинар-и 20   

 


