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сметње и поремећаји 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање студената са значајем спорта и спортских активности за ову популацију, да понуди 

конкретне препоруке за њихово упражњавање и примену  

Исход предмета 

Оспособљеност студената  за организацију и реализацију  одређених спортских активности особа са 

инвалидитетом, и креативно учествовање у осмишљавању ових активности. 

Садржај предмета     

Теоријска настава 

Основе и историјат, трендови и контраверзе спорта особа са инвалидитетом. Спортски објекти, 

прилагођавање спортских активности за особе са инвалидитетом. Спортске организације у спорту код 

особа са инвалидитетом и подела такмичења. Спорт као средство инклузије и добробити бављења 

спортом код особа са инвалидитетом. Антропомоторичке способности и тестирање, Функционална 

класификација и дијагностика. Методе за развој моторичких способности особа са инвалидитетом. 

Методе спортског тренинга и принципи, тренажни процеси у спорту код особа са инвалидитетом. 

Будућност спорта код особа са инвалидитетом 

Практична настава 

Праћење и опсервација тренинга особа са инвалидитетом,  - самостално држање тренинга. Суделовање у 

организацији и реализацији различитих спортских такмичења особа са инвалидитетом 
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Број часова  активне наставе Предавања: 2 Вежбе: 1 

Методе извођења наставa 

Индивидуални, групни  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  усмени испт 50  

практична настава 10    

семинари 30    

 


