
Студијски програм: Дефектологија, модул Сметње и поремећаји вида 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ПРИСТУПИ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ КОД СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ДЕЦЕ 

Наставник: Ксенија М. Станимиров 

Статус предмета: Oбавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит Методика наставе Брајевог писма 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студенти упознају примену методичких приступа за учење математике деце са оштећењем 

вида, да науче математичке симболе на Брајевом писму и да изводе основне аритметичке операције на абакусу. 

Исход предмета: 

Након одслушаног курса студенти ће моћи да одаберу oдговарајући приступ и да планирају активности везане за 

учење математике деце са оштећењем вида и деце са оштећењем вида и додатним сметњама; усвојиће и 

примењиваће математику на Брајевом писму и савладаће извођење основних аритметичких операција на абакусу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Садржаји предмета обухватају: методичке приступе у почетној настави математике: контекстуални приступ, 

учење математике засновано на решавању проблема, кооперативни приступ, учење математике путем игре, 

активно учење математике. Изучавање појма скупа, појма броја, разломака, једначина и неједначина, 

геометријских садржаја, мера и мерних јединица код деце са оштећењем вида. Упознавање са мисаоним 

операцијама које се користе у настави математике (анализа, синтеза, апстракција, генерализација, конкретизација, 

специјализација и упоређивање). Математички појам. Фактори који доприносе учењу математике деце са 

оштећењем вида. Тешкоће у учењу математике код деце са оштећењем вида и начини њиховог превазилажења. 

Практична настава: 

Студентима ће бити представљени модели за планирање наставног рада математике са децом са оштећењем вида 

и са децом са оштећењем вида и додатним сметњама. Учење математичких симбола на Брајевом писму. 

Принципи рада на абакусу и начин примене овог средства у раду са децом са оштећењем вида. 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођењa наставе 

Предавања праћена презентацијама, практична настава (коришћење абакуса, писање математичих задатака на 

Брајевом писму), микро настава (вежбање извођења појединих етапа часа). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 50 

практична настава 15 усмени испит / 

семинар-и 20   

 


