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Циљ предмета 

Упознавање студената са основним поставкама психотерапијског и саветодавног рада са особама са инвалидитетом, које 

даље могу да продубљују кроз напредне курсеве. 

Исход предмета  

Очекује се да ће студенти усвојити основне појмове о психотерапијском раду са особама са инвалидитетом (деца, 

адолесценти и одрасли) из перспективе рзличитих психотерапијских модалитета. Студенти ће бити оспособљени да 

разликују технике различити психотерапијских модалитета које могу да се примене у раду са особама са инвалидитетом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Психотерапија као метод  мењања и лечења  

- Индивидуални психодинамички модалитети у третману 

особа са инвалидитетом 

- Групни модели психотерапије у третману особа са 

инвалидитетом 

- Бихејвиорална и когнитивна психотерапија у третману 

особа са инвалидитетом 

- Хуманистичке психотерапије у третману особа са 

инвалидитетом 

- Интегративне психотерапије у третману особа са 

инвалидитетом 

- Социотерапија у третману особа са инвалидитетом 

- Психотерапија деце и адолесцената са менталном 

ретардацијом 

- Психотерапија деце и адолесцената са оштећењима вида  

- Психотерапија деце и адолесцената са оштећењем слуха 

- Психотерапија деце и адолесцената са телесним 

инвалидитетом 

- Саветодавни и психотерапијски рад са родитељима деце 

са инвалидитетом  

- Етички принципи у психотерапији 

- Истрaживања у психотерапији 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, 

Студијски истраживачки рад 

- Утврђивање разлика између саветовања и психотерапије 

- Технике психодинамских модалитета  

- Технике породичне психотерапије 

- Технике трансакционе анализе 

- Технике интегративних психотерапија 

- Технике социотерапијских модела 

- Технике когнитивно-бихејвиоралне психотерапије 

- Реедукација психомоторике као психотерапијски метод у 

детињству 

- Примена релаксације у психотерапији деце 

- Индивидуални рад са родитељима деце са 

инвалидитетом 

- Групни рад са родитељима деце са инвалидитетом 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

предавања, интерактивна настава, прикази  и анализе студија случајева, групни рад, прикази психотерапијских сеанси, 

играње улога, радионичарски рад, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  60 

практична настава 10 усмени испт  

семинарски 20 ..........  

 


