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Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета  Циљ је да студенти стекну знања из основа геронтологије, које ће чинити укупност 

знања из осталих области у циљу креирања адекватног третмана у оквиру окупационе терапије 

Исход предмета  

Стицање знања о основама геронтологије кроз концепт и структуру окупационе терапије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам и дефиниција геронтологије, предмет проучавања, традиционални и савремени однос према 

старости и старом човеку. Иисторијски развој геронтолошке теорије и праксе у свету и код нас. Однос и 

повезаност научних дисциплина у систему здравствене, социјалне и општедруштвене заштите које се 

баве старим особама. Теорије старења и старости. Мултидимензионални аспекти старења. 

Институционални, ванинституционални облици заштите у геронтологији и геријатрији. Превенција 

прераног старења, болести, инвалидности у контексту теорија старења. Физичко здравље, ментално 

здравље, чиниоци који утичу на здравље старих особа, социјална функционалност и индикатори 

социјалне функционалности, социјална интегрисаност. Животне потребе и проблеми  у трећем животном 

добу. Аспекти политике и легислативе. Заступање старијих особа. Етика. Злостављање старијих особа. 

Аспекти културе и комуникације. Сервисне службе. Сексуалност за одрасле у институцији. Интеракција 

и релације.Мобилност заједнице. 

Практична настава  

Посете, упознавање са радом и учешће у тимском раду у установама институционалне и 

ванинстуитуционалне заштите старих особа у системима здравствене и социјалне заштите (центри за 

социјални рад, геронтолошки центри, клубови за старе, установе за дневни боравак, дом здравља, 

геријатријска одељења, центри за рехабилитацију, хуманитарне организације и др.) 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  

Предавања, вежбе, интерактивна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијуми 20   

 


