
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
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Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

30 усмени испит 50

20

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Развијене способности и вештине студената за тимски рад при дијагностиковању посебних 

потреба детета (хиперкинетички синдром, моторни дебилитет, говорни поремећаји, граничне 

способности, даровитост). Оспособљеност за тимски рад при избору садржаја и конципирању 

посебних програма. Развијена способност савладавања основних техника за реализацију ових 

програма.

Значај ране идентификације развојних тешкоћа код деце. Дефицит пажње. Дислексија. Дефицит 

слушне обраде.Научена беспомоћност. Поремећаји са пркошењем и супротстављањем. 

Кашњење у развоју. Хиперактивност. Хронична претња и дистрес. Индивидуализација в.о рада у 

васпитним групама, менторски облик рада, мале групе у слободним активностима, мале групе у 

другим погодним ситуацијама.  Дидактички материјал, средства, уређаји за извођење корективног 

педагошког рада. Припрема и планирање корективног педагошког рада. Препознавање и 

идентификација даровитости на предшколском узрасту.

Оспособљавање студената за рад са децом са посебним потребама (хиперактивност, говорни 

поремећаји, кашњење у развоју, граничне способности, даровитост - рана идентификација и 

практична примена на предшколском узрасту). 

Садржај предмета

/

Спецификација предмета за књигу предмета

Израда реферата о проученој теми; прикази процеса у цртежу; интерпретација; симулација; 

антиципирање последица; истраживачка метода. Стратегије подстицања стваралаштва. Израда 

плана индивидуалне помоћи. Семинарски рад.
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Струковни васпитач

/Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Биљана Вујасин

/

Основне струковне студије

Рад са децом са посебним потребама

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


