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Циљ предмета:  
Стицање знања и способности за процену свакодневних потреба пацијента и активности са аспекта физиотерапије, као и 
функционалних могућности неопходних за њихово обављање.  
Исход предмета:  
Очекивани исходи учења су оспособљавање студената за организацију и реализацију одређених спортских активности 
особа са инвалидитетом, док су жељени исходи учења оспособљавање студената да креативно учествују у 
осмишљавању ових активности.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Типови и степени инвалидитета. Групације спортских активности према степену и врсти инвалидитета. Принципи 
обучавања у спортским активностима. Тимски приступ. Израда плана и програма активности. Процена функционалних 
могућности пацијента са аспекта физиотерапије. Анализа активности. Методе увежбавања активности самозбрињавања  
и свакодневног живота. Избор методе увежбавања. Избор физиотерапијских поступака. Помагала и адаптације за 

самозбрињавање и активности лица са инвалидитетом. Улога физиотерапеута и радног терапеута у процесу 

оспособљавања различитих категорија привремено или трајно онеспособљених пацијената (неуролошки, реуматолошки, 

хируршки). Методе у едукацији и оспособљавању деце за самозбрињавање. Самозбрињавање код старих особа. 

Специфичности рада у патронажним условима. Улога породице. Инвалидитет као начин живота. Психичка стабилност, 

снага воље. 

Практична настава  
Групације спортских активности лица са инвалидитетом. Израда плана увежбавања лица са инвалидитетом према 
степену инвалидитета. Практична примена и тумачење FIM и KATZ индекса. Анализа и увежбавање спортских 

активности спрам реалних могућности лица са инвалидитетом. Анализа активноти самозбрињавања код ендопротезе 
кука, лумбалне дискус херније и различитих врста онеспособљености код деце. Примери из праксе.  
Теренска настава / посете: 

- посета одабраном спортском клубу особа са инвалидитетом 

- посета Друштву параплегичара 

Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
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Методе извођења наставе:  
интерактивна предавања, дискусије, анализа случаја из праксе, учење засновано на проблему, е-учење, претрага 
литературе, радионица, вежбе, теренска настава  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

присуство предавањима, активност 10 испит 40 

семинари 0   

вежбе, практични испит 20   

колоквијуми 30   
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