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Врста и ниво студија: Основне академске студије  
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Број ЕСПБ: 6 
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Циљ предмета 

Упознавање студената са савременим процесом окупационе терапије у функцији унапређења физичког и 

менталног здравља. 

Исход предмета 

Студент постаје оспособљен за рад у два подручја: апликацију активности које су везане за област бриге о 

себи, пословних активности и слободних активности и прилагођавање материјала и животног простора 

очуваним способностима особе чије су активности угрожене или онемогућене. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Филозофија и вредности окупационе терапије. Процес окупационе терапије: процена 

(анализа покрета сегмената у одговарајућим активностима свакодневног живота; тест активности 

свакодневног живота/Бартхелов индекс; идентификација сазнајно-перцептивних дефицита код 

краниоцеребралних траума итд), планирање третмана/интервенције, имплементација плана 

третмана/интервенције, евалуација напретка. Окупациона терапија за особе са церебралном парализом. 

Окупациона терапија за особе са хроничним болестима. Окупациона терапија за особе 

са ампутацијама. Окупациона терапија за особе са тешкоћама у менталном развоју. Окупациона терапија за 

старе особе. 

Прилагођавање материјала и животног простора. Истраживања у савременом приступу ране интервенције и 

окупационе терапије. 

Практична  наставa: 

Прати теоријске садржаје. Подразумева апликацију активности које су везане за област бриге о себи, 

пословних активности и слободних активности и прилагођавање материјала и животног простора. 
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Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  

Предавања, презентације, видео прикази 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 50 

колоквијум - и    

семинар-и 15   

 


