Извештај о одржаном семинару "Значај спортских активности у
инклузији деце са сметњама у развоју„
Семинар је одржан 14.децембра 2018. године, на Факултету за спорт и физичко
васпитање у Београду, у организацији Спортског савеза особа са инвалидитетом
Београда ( ССОСИБ ),а у сарадњи са Спортским савезом инвалида Србије ( ССИС ) и уз
финасијску подршку Секретаријата за спорт и омладину, Секретаријата за социјалну
заштиту града Београда као и Министарства рада, запошљавања и борачко -социјална
питања.
Циљ семинара био је да се професорима физичког васпитања, учитељима,
васпитачима,... из редовних школа и предшколских установа, прикажу специфичности и
позитивни примери у организацији спортских активности за децу и младе са
инвалидитетом.
Око 80 присутних слушаоца, међу којима су били професори физичког васпитања,
учитељи, васпитачи, из редовних школа и предшколских установа, као и студенти
Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију из Београда, на отварању семинара поздрављено је од стране декана
Факултета за спорт и физичко васпитање, др.проф.Саше Јаковљевића.
Присутне су затим поздравили, у име организатора, председник ССОСИБ - а Велимир
Кнежевић, у име Скупштине града, проф.др.Фадиљ Еминовић ( члан градског већа и члан
Управног одбора ССИС ), представник Секретаријата за спорт и омладину града
Београда, Весна Зирић, као и подпредседник Спортског савеза Београда, др Младен
Кецман.
Након уводних обраћања уследила су излагања, по плану семинара :
Презентација
програмских
активности
Спортског савеза особа са инвалидитетом
Београда и чланица Савеза

Александар Вујчић

Спорт код особа са параплегијом

Проф.Др
Фадиљ Еминовић

Физичка активност особа са инвалидитетомизазови, успеси,задовољство

др Данијела Вукићевић

Примена адаптираног програма малог
фудбала у раду са децом са сметњама у
развоју
Специфичности рада у реализацији физичких
активности као главног покретача на свим
нивоима развоја код деце оштећеног слуха и
других сметњи у развоју

Бојана Милићевић

Рада Савић Кукољ

Физичко васпитање деце оштећеног вида

Божа Ракочевић

Специфичности рада у физичком васпитању
код деце са интелектуалним тешкоћама

Маја Рудаковић

Закључна дискусија и затварање семинара

модератор,
проф.др.Горан Касум

Теоријска излагања су била праћена видео презентацијом.
Учешће на семинару било је бесплатно, сви учесници су добили сертификат.
У закључној дискусији изнети су предлози да на неком од наредних семинара би било
добро организовати и предавања за родитеље у циљу едукације о значају физичких
активности , као и да би требало организовати семинар са што конкретнијим примерима
из праксе и по могућству чешће.
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