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Циљ предмета 

Стицање знања о значају адаптираних физичких активности (спортских и рекреативних активности) за децу и омладину са сметњама у развоју и одрасле 

особе са инвалидитетом, као и доказима о значају примене истих и препорукама за њихово организовање у систему образовања, социјалној и здравственој 

заштити. 

Исход предмета  

Познавање адаптиране физичке активности као интегралног дела рехабилитације особа са инвалидитетом. Поседовање знања о основним теоријским 

концептима и овладавање методама организације и реализације спортских и рекреативних активности за децу са сметњама у развоју и особе са 
инвалидиетом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Историја адаптиране физичке активности. 2. Теоријски преглед значаја примене адаптираних физичких активности. 3. Пракса заснована на доказима – 
адаптиране физичке активности и ометеност/инвалидност. 4. Мултидисциплинарни приступ у прмени адаптиране физичке активности. 5. Значај 

адаптираних физичких активности за децу и омладину са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом. 6. Употреба асистивне технологије и прилагођавање 

спортских активности за особе са инвалидитетом. 7. Улога спортских и инвалидских организација у развоју и одржању спортског и рекреативног 
ангажовања особа са инвалидитетом. 8. Спорт као средство инклузије / социјалне партиципације. 9. Специфичности организације и реализације адаптираних 

физичких активности код деце са сметњама у развоју. 10. Специфичности организације и реализације адаптираних физичких активности код одраслих особа 

са инвалидитетом. 11. Специфичности организације и реализације адаптираних физичких активности код старих особа са инвалидитетом. 12. Принципи 
спровођења спортских и рекреативних активности. 13. Плес у специјалној едукацији и рехабилитацији. 14. Рекреативна терпија на отвореном (планинарење, 

рекреативне шетње, трчање, бициклизам, полигонске вежбе, пецање...). 15. Рекреативна терапија у затвореном простору (вежбе у теретани, стони тенис, 
вежбе циљања и погађања...).  

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

- Презентације и посебно одабрани видео прикази на вежбама наглашавају кључне делове предавања.  
- Праћење и опсервација тренинга особа са инвалидитетом. 

- Упознавање са студијом случаја, и задатком израде Индивидуалног плана услуга у  током семестра  

- Самостална организација и реализација рекреативних активности са децом са сметњама у развоју и одраслим особама са инвалидитетом у наставним 
базама Факултета.  

- Учествовање у организацији и реализацији различитих спортских такмичења особа са инвалидитетом. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: интерактивна настава; Power Point Presentations; приказ филмова из праксе; практичан рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 


