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Циљ предмета  

Упознавање студената са основним поставкама везаним за биопсихосоцијално функционисање деце са сметњама у развоју и 

одраслих особа са инвалидитетом, као и могућностима терапијских, образовних и социјалних интервенција у циљу 

унапређивања квалитета живота и социјалне партиципације ових особа. 

Исход предмета  

Очекује се да студенти стекну знања и вештине за процену квалитета живота и нивоа социјалне партиципације и 

побољшавање истих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријски концепт здравља и квалитета живота. Аспекти квалитета живота. Утицај биолошких срединских фактора на 

квалитет живота. Мерење квалитета живота. Општи и специфични упитници.  

Врсте подршке особама са инвалидитетом. Социјалне баријере и остали фактори који утичу на социјалну партиципацију. 

Међузависност моторичког, когнитивног и социјалног статуса. Упитници у процени социјалне партиципације (ИЦФ чек 

листе) 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Ст удијски истраживачки рад 

Практична настава прати садржаје теоријског дела. Практична примена упитника за процену и самопроцену квалитета 

живота и социјалне партиципације. Осмишљавање упитника. 
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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, практичан рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 

 


