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Услов: Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање теоријским приступима разумевању раног развоја (развој деце од рођења до пете године
живота) као и импликацијама савремених истраживања у области раног развоја на праксу праћења развоја,
идентификације деце у ризику, те планирање и реализацију подршке породицама у циљу подизања квалитета старања о
деци.
Исход предмета
Након завршеног курса, студенти ће:
Разумети теоријске приступе и значај раног развоја
Разумети кључне концепте раног развоја: области развоја, стимулација, улога одраслог
Разумети кључне концепте квалитетне бриге у току раног развоја и ефекте ризичних услова за одрастање у
раном развоју
Разумети начине на које се организује праћење развоја и идентификација деце у ризику од одступања у развоју
Разумети и демонстрирати вештине праћења развоја и разумевања и интеграције података о праћењу развоја;
Бити способни да примене и интерпретирају стандардизоване инструменте за праћење развоја)
Бити способни да процене квалитет окружења детета и разумети принципе на којима почивају програми
подршке раном развоју
Разумети принципе планирања програма подршке породицама са циљем подизања квалитета бриге о детету
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријски приступи у раном развоју, узрасна одређења и истраживачки докази о значају раног развоја; Кључни
концепти раног развоја: области развоја, стимулативна брига, улога одраслог и иницирај-узврати механизам, квалитет
бриге у току раног развоја (улога прихватања детета и развоја афективне везаности); Токсични стрес и ризична искуства
у раном развоју
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад, стручне посете)
Скрининг развоја и идентификација деце у ризику: приступи и инструменти за скрининг (Ages and stages questionnaire;
Aversive childhood experiences скрининг); Процена квалитета окружења за дете (стимулација, квалитет бриге, HOME
инвентар); Функција и облици подршке раном развоју; Програми подршке раном развоју темељени на игри, читању и
сличним активностима; Значај укључивања у рано образовање; Различити нивои подршке породицама за квалитетно
старање о детету и стимулацију развоја
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:

Остали часови
Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

1
2
Методе извођења наставе
предавања, интерактивна настава, учешће у групним дискусијама, рад у малим групама, стручне посете
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току
5
писмени испит
предавања
Практични рад
50
усмени испит

поена
45

