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Циљ предмета  

Циљ је да се студенти упознају са реедукацијом психомоторике као методом, њеним аспектима и 

оспособе за извођење.   

Исход предмета 

Оспособити студенте да у будућем раду самостално креирају и реализују вежбе реедукације 

психомоторике.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање реедукације психомоторике као методе у решавању школских проблема код глуве и 

наглуве  деце са уредним и дисхармоничним развојем. Примена реедукације психомоторике.Могућности 

у превенцији поремећаја у психосоцијалном развоју глуве и наглуве деце.Психомоторни спрег – улога и 

функционисање. Развој и врсте покрета. Развој и врсте латерализованости. Однос у простору – 

субјективни, гестуални, објективни и представни. Развој праксије и развојне диспраксије код глуве и 

наглуве деце. Гнозија и развојне  дисгнозије. Практогностичка организованост. Графомоторна 

организованост - процена дислексије, дисграфије и дискалкулије код глуве и наглуве деце.  

Практична настава 

Обучавање и примена вежби реедукације психомоторике код глуве и наглуве деце предшколског и 

млађег школског узраста са диспраксијом, дисгнозијом, дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом.   
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања уз примену савремених техничких средстава, самостално држање једног часа. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

практична настава 30   

 


