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Циљ предмета 

Да упозна студенте са моделима подршке особема са оштећењем локомоторног апарата. 

Исход предмета  

Овладавање моделима подршке особама са оштећењем локомоторног апарата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Оштећење локомоторног апарата на предшколском узрасту и модели подршке;  Оштећење 

локомоторног апарата на школском узрасту и модели подршке; Оштећење локомоторног апарата у 

продуктивном животном добу и модели подршке; Тежина oштећењa локомоторног апарата и обим 

подршке; Подршка функционисању у болници; Подршка функционисању у породици, Подршка 

функционисању у школи; Подршка функционисању  на радном месту; Савети за преуређење животног 

простора; Подршка током процеса рехабилитације; Подршка током школовања; Обучавање у 

коришћењу компјутеризованих помагала. 

Практична настава  

Израда модела подршке детета предшколског узраста са са оштећењем  локомоторног апарата. Израда 

модела подршке детета школског узраста са оштећењем локомоторног апарата. Израда модела подршке 

особе са оштећењем локомоторног апарата у продуктивном животном добу; Усклађивање обима 

подршке са тежином оштећењa локомоторног апарата (студије случаја); Усклађивање обима подршке са 

структуром оштећењa  локомоторног апарата (студије случаја); Израда модела подршке функционисању 

у болници; Израда модела подршке  функционисању у породици, Израда модела подршке 

функционисању у школи; Израда модела подршке функционисању  на радном месту; Израда 

саветодавног протокола за преуређење животног простора; Израда модела подршке током процеса 

рехабилитације; Израда модела подршке током школовања;  Израда протокола обучавања у коришћењу 

компјутеризованих помагала. 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава; Power Point Презентација; Видео приказ 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 10   

семинари 30   

 


