
 

Студијски програм: Дефектологија, модули: Сметње и поремећаји вида, Сметње и поремећаји слуха, Моторичке 

сметње и поремећаји, Сензомоторичке сметње и поремећаји 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: МОТОРИЧКО ПОНАШАЊЕ ОСОБА СА СЕНЗОРНИМ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И 

МОТОРИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА  

Наставник: Горан М. Недовић, Ивана Р. Сретеновић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4  

Услов: нема услова  

Циљ предмета:  

Циљ предмета је да упозна студенте са појавом моторичких сметњи и поремећаја код особа са интелектуалним, 

сензорним и моторичким дефицитима.  

Исход предмета:  

Стицање знања о специфичностима моторичког понашања код особа са сензорним, интелектуалним и моторичким 

дефицитима.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава:  

Моторичко понашање (дефиниција, појам, различити истраживачки приступи). Планирање, контрола и извођење 

покрета. Моторичко учење (специфичности моторичког учења код особа са моторичким, сензорним и 

интелектуалним поремећајима). Моторички програм. Когнитивни аспекти моторичког понашања. Значај сензорне 

информације у организацији и контроли моторичке активности. Структура моторичког понашања код особа са 

интелектуалним поремећајима. Структура моторичког понашања код особа са сензорним поремећајима. Структура 

моторичког понашања код особа са моторичким поремећајима. Значај диференцијалне процене моторичких сметњи 

и поремећаја. Моторичке сметње и поремећаји код особа са интелектуалним поремећајима. Моторичке сметње и 

поремећаји код особа са сензорним поремећајима. Моторичке сметње и поремећаји код особа са моторичким 

поремећајима.  

Практична настава:  

Утврђивање соматског статуса. Процена структуре моторичког понашања код особа са сензорним дефицитима. 

Процена структуре моторичког понашања код особа са интелектуалним дефицитима. Процена структуре моторичког 

понашања код вишеструко ометених особа. Процена структуре моторичких програма код особа са сензорним, 

интелектуалним и моторичким поремећајима. Израда индивидуалних програма за превентивно корективно вежбање.  
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Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2  Практична настава: 1  

Методе извођења наставе  

Интерактивна настава, Power Point Presentation, приказ случаја, приказ филмова из праксе.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит поена 

активност у току 

предавања  

15 писмени испит / 

практична настава  15 усмени испит 50 

колоквијум - и /   

семинар-и  20   


