
Студијски програм/студијски програми:  Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модули: Инклузивно 

образовање, Вишеструка ометеност) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета:  Oкупациона терапија (Сер.окупт.4.1.) 

Наставник: Шпела С. Голубовић, Санела З. Славковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да стицање теоријских и практичних знања о окупационој терапији код деце и омладине са сметњама у развоју и одраслих 

особа са инвалидитетом. 

Исход предмета  

Студенати ће бити оспособљени за примену метода и техника развоја вештина у области: бриге о себи, продуктивности и слободог 

времена; дизајнирање програма окупационе терапије као интегралног дела рехабилитације особа са инвалидитетом.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дефинисање и циљеви окупационе терапије 

2. Теоријске основе интервенције у окупационој терапији 

3. Подручје, садржај и контекст извођења активности у окупационој терапији 

4. Подела активности у окупационој терапији 

5. Процена улога и компетенција у окупационој терапији 

6. Идентификација окупационих потреба 

7. Процена животних улога, задатака и активности  

8. Процена способности и капацитета за окупациону терапију 

9. Процена контекста за окупaциону терапију: лични, средински и културни 

10. Процена контекста за окупaциону терапију: кућа, заједница и радно место 

11.  Окупациона терапија за дечији узраст 

12. Окупациона терaпија у одраслом добу: специфичности и изазови 

13. Дизајнирање програма окупационе терапије 

 

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

Практичан део наставе биће фокусиран на оспособљавање студената за: приемну метода окупационе терапије, самостално извођење 

анализе различитих активности, дизајнирање програма окупационе терапије, постављање циљева у окупационој терапији, спровођење 

активности које унапређују развој способности и вештина у домену: бриге о себи, продуктивности и организације слободног времена. 

Литература  
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1. Препоручени материјал са предавања 

2. Вучић Р, Марковић П, Савковић Н. Клиничка радна терапија. НИБ Алтернатива, Београд, 2001.  
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Допунска:  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 30   

 

 


