
 

Р Е З И М Е  П Р О Г Р А М А 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

 

РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЕДУКАЦИЈИ 

И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ (по моделу проф.др Светомира Бојанина) 

 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА:  

др Стеван Несторов, проф. др Светомир Бојанин, доц. др Даниела Тамаш, др Виолета 

Несторов, Јелена Панић 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

Стеван Несторов 

Угриновачки пут 63, Земун 

063 266 879 

е-маил: stevanestorov@gmail.com  

  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

Циљеви програма су упознавање учесника са: 

 

1.  савременим теоријским сазнањима о фазама неуропсихичког развоја детета и 

етиологији поремећаја у развоју који доводе до дисхармоничног развоја, поремећаја из 

спектра аутизма, поремећаја сензорне интеграције, АДХД-а, интелектуалне 

ометености, церебралне парализе и клиничких слика као што су диспраксија, 

дисгнозија, дислексија, дисграфија, дискалкулија;  

2. савременом логопедском и дефектолошком дијагностиком и инструментима за 

дијагностичку процену; 

3. практичном применом вежби опште и специфичне реедукације психомоторике 

(вежбе доживљаја телесне целовитости, вежбе поља покрета, вежбе латерализованости 

тела, вежбе за осамостаљивање покрета, вежбе доживљаја ритма…). 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

Едукација Реедукације психомоторике подразумева програм стручног усавршавања 

који траје 60 часова, који су подељени у 4 модула, по два дана.  

 

Уводни блок 

 

• Увод - упознавање  

 

Модул 1 

- Фазе неуропсихичког развоја детета и етиологија поремећаја у расту и развоју  

- Теоријске основе дисхармоничног развоја и клиничке слике (диспраксија, 

дисгнозија, дислексија, дисграфија, дискалкулија)  

- Теоријске основе аутизма и поремећаја сензорне интеграције  

- Теоријске основе АДХД-а, интелектуалне ометености и церебралне парализе 
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- Предавање проф. Бојанина (видео запис) 

 

Модул 2 

- Логопедска и дефектолошка дијагностика  

- Практични рад – вежбе опште и специфичне реедукације психомоторике (вежбе 

доживљаја телесне целовитости, вежбе поља покрета, вежбе латерализованости тела, 

вежбе за осамостаљивање покрета, вежбе доживљаја ритма…)   

 

Модул 3  

- Инструменти за дијагностичку процену аутизма  

- Инструменти опште дефектолошке дијагностике  

- Практични рад: Вежбе опште и специфичне реедукације психомотоприке 

(аутизам, СПД, АДХД, ЦП, ИО) 

-           Релаксација. 

 

Практични део  

 

Модул 4 

- Евалуација и оцењивање успешности задатка 

- Након одслушана сва 3 модула, полазник је у обавези да уради рад који се 

састоји из одабира и примене дијагностичког инструмента, напише мишљење тј. 

извештај са програмом вежби који треба применити за дете и сними се у раду са тим 

дететом (видео запис траје 5 минута). Полазници имају 2 недеље па обаве задатке.  

- Сертификација 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм обуке је усмерен на развој следећих компетенција: 

 

1. Поседовање савремених теоријских знања о неуропсихичком развоју детета и 

етиологији поремећаја у развоју.  

2. Поседовање савремених теоријских знања о дисхармоничном развоју и 

клиничким сликама (диспраксија, дисгнозија, дислексија, дисграфија, 

дискалкулија, поремећаји из спектра аутизма, поремећаји сензорне интеграције, 

адхд-а, интелектуалне ометености и церебралне парализе. 

3. Поседовање вештина логопедске и дефектолошке дијагностике. 

4. Поседовање вештина практичне примене инструмената за логопедску и 

дефектолошку дијагностику. 

5. Поседовање вештина за практични рад –  израда индивидуалних планова 

подршке и вежбе опште и специфичне реедукације психомотоприке и 

релаксације 

6. Праћење ефеката предузетих мера подршке у непосредном раду са 

корисницима. 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Циљна група су стручни радници (дефектолози, психолози, социјални радници, 

педагози) у центрима за социјални рад и пружаоцима услуга у систему социјалне 



 

заштите намењених особама са инвалидитетом (Дневни боравци, Установе за смештај 

корисника...) 

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

 

- подршка особама и деци са инвалидитетом 

 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Програм је намењен је стручним радницима и сарадницима запосленим у 

установама пружаоцима услуга у систему социјалне заштите и то: 

• Дневни боравци, Установе за смештај корисника, Центри за социјални рад... 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Предуслов за похађање програма обуке је да полазници имају диплому специјалног 

едукатора и рехабилитатора (дефектолога) или да су на студијама специјалне едукације 

и рехабилитације, психолога, социјалног радника. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

 

 Трајање програма је 60 часова, који су подељени у 4 модула, по два дана за сваки 

модул. 


