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Значај предмета 

 Важна претпоставка за унапређивање социјалне 
интеграције деце и одраслих особа са хендикепом 
јесте широко прихватање ставова друштва да 
хендикеп сам по себи не мора више бити сметња за 
социјални развој, јер инвалидна особа се разликује од 
неинвалидне само по томе што има специфичан 
начин задовољавања својих потреба.



Циљ предмета 

 Упознавање студената са савременим теоријским и
практичним достигнућима у области социотерапије у
рехабилитацијиж

 Стицање знања о методама социотерапије у
превенцији, дијагностици и третману у оквиру
рехабилитације и социјалне интеграције особа са 
различитим поремећајима, стањима и обољењима.



Исход предмета 

 Примена стечених знања и вештина из области 
социотерапије у рехабилитацији као 
мултидисциплинарној области која је у својој 
сложености присутна у свим аспектима 
рехабилитације. 

 Као таква она је присутна и у раду физиотерапеута,  
радних терапеута и васпитача.



Садржај предмета 

 Теоријска настава

 Вежбе 



Теоријска настава 

 Наставом се обухватају теоријски и практични социо-
медицински аспекти и могућности социотерапијског
деловања у превенцији, дијагностици, третману и
социјалној интеграцији деце са различитим врстама

потешкоћа у развоју као и одраслих особа са 
инвалидитетом .



 Изучавање елемената социотерапијског рада у
терапијским димензијама групе, теорије
комуникација, интерперсоналне психологије, теорије
поља.

 У оквиру рехабилитационог процеса изучавају се
социотерапијски аспекти окупационе и рекреативне
терапије као и терапије социјалном средином. 

 Посебан нагласак се ставља на елементе терапијског
рада у породичној средини.



Вежбе 

 Стицање и усвајање елемената социотерапијског рада у
коме учествују стручњаци различитих профила

( струковна медицинска сестра васпитач, струковни 
физиотерапеут, струковни радни терапеут)

 Рад по групама – примери добре праксе

 Технике пружања психолошке подршке породици

 Елементи терапијског рада у породичној средини.
Елементи сосијалног рада у заштити деце са потешкоћама
у развоју

 Елементи „network“ односно мрежне терапије, инклузија
и интеграција- практични примери



Методе наставе 

 Предавања, дискусије, решавање студије ситуације, 

решавање проблемских ситуација, практично увежбавање
вештина, консултације.



КРАЈ 

 ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


