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Увод
Циљ мастер рада је да наставник физике буде упознат са појмовима инклузије и
индивидуалним образовним планом (ИОП) као посебним документом који пружа
могућност да деца и ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих
група, без обзира на сопствене материјалне услове, имају приступ свим нивоима
образовања и васпитања у установама. За разлику од учитеља, који током свог
студирања имају предмете који се односе на инклузивно образовање, наставници
предметне наставе се у школама са инклузијом и индивидуалним образовним планом
срећу неприпремљени.
У првом делу рада биће дата дефиниција инклузије, као и основна начела на
којима почива инклузија. Инклузивно образовање је у српске школе уведено
законском регулативом 2009. године. Наставници се од тада труде да прилагоде своје
методе и стил предавања различитим групама деце, стално се притом усавршавајући и
трудећи се да превазиђу своје предрасуде и прилагоде свој начин рада да би постигли
успех код сваког ученика појединачно.
У другом делу је дат законски оквир који одређује увођење инклузивног
образовања и ИОП-а. Право на инклузивно образовање је дато Законом о основама
система образовања и васпитања из 2020. године [1]. Право на ИОП је дефинисано
помоћу Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање [2]. Правилником су дефинисане и
врсте ИОП-а: ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3.
У трећем делу је описан поступак доношења ИОП-а. Наставник прати развој и
процес учења сваког ученика кроз области: вештине за учење, социјалне и
комуникацијске вештине, самосталност и брига о себи и утицај спољашњег окружења
на учење. Основу за планирање стратегија индивидуализованог начина рада са
учеником чини педагошки профил ученика. Педагошки профил ученика саставља
стручни сарадник са наставником и родитељем и на основу њега се утврђују области у
којима је потребна додатна подршка ученику [3]. У раду ће бити цитирани неки битни
члановии тог Правилника и дати смернице будућим наставницима физике за
попуњавање потребних образаца. Будући наставници физике биће упознати са
процедуром доношења ИОП-а 1 и ИОП-а 2. При чему се скраћенице ИОП-1 и ИОП-2
односе на:
•
ИОП-1 представља прилагођени ИОП, који се израђује тако што се
прилагођавају општи исходи и садржаји за један или више предмета, затим методе
рада, уџбеници и наставна средстава потребама детета.
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•
ИОП-2 представља измењени ИОП који израђујемо мењајући садржаје,
исходе и стандарде у складу са потребама детета.
У делу који се односи на наставу и ИОП, посебна пажња је посвећена настави
физике и њеним специфичностима. Наиме, на посебан начин треба сагледати
теоријску и практичну наставу приликом реализације ИОП-а. На крају је истакнут значај
примене информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у настави и дати предлози
за поједине корисне апликације које се могу применити у настави физике и посебно у
раду са децом која раде по ИОП-у.
У трећем делу рада су укратко објашњени типови сметњи и тешкоћа у учењу за
које се израђују ИОП-1 и ИОП-2, као и могуће стратегије са рад са децом са таквим
потребама. Сметње које ће бити објашњене су: хиперактивност и дефицит пажње,
аутизам,физички инвалидитет са посебним освртом на церебралну парализу,
оштећења слуха и вида, поремећај у понашању и интелектуални развојни поремећај.
Од тешкоћа у учењу биће обрађене дислексија и дисграфија, дискалкулија и
диспраксија. Ове стратегије су само смернице, које будућим наставницима физике
могу помоћи да направе сопствену стратегију за рад. Ове смернице можда неће
функционисати код сваког детета, јер је оно индивидуа за себе, али могу бити добра
полазна основа за даљи рад. Дате стратегије су настале сумирањем искуства са
семинара о раду са децом са посебним потребама и коришћењем приручника разних
издавача.
У четвртом делу рада дат је осврт на неке од проблема који су уочени током
примене индивидуалног образовног плана у настави физике, као и приликом наставе
на даљину и биће дати предлози за њихова решења. Истраживање је спроведено
путем Google упитника на узорку од 50 наставника физике у основној школи.
Истраживање је базирано на утврђивању потешкоћа и налажењу помоћи око
ефикаснијег рада у настави физике са децом по ИОП-у. Резултати добијени овим
истраживањем приказани су у табелама.
Пети део рада посвећен је дискусији добијених резултата и могућим решењима
за превазилажење проблема, као и конкретни примери персонализованог плана за
одређене теме из физике. Аутор се нада да ће ти указани проблеми помоћи
издавачким кућама на које области да усресреде пажњу приликом подршке
наставнику.
У закључку је истакнут значај индивидуалног образовног плана у настави зарад
побољшања преношења функционалног знања и оспособљавања те деце за
самосталан живот и независност од родитеља или старатеља, што је и основни циљ
школства. Зато је правилно написан ИОП и, по могућству, што боље реализована
настава по њему, основа за пружање шансе овим ученицима за нормалан живот.
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1. Инклузија
Инклузија је дефинисана од стране УНЕСКО-а на конференцији у Саламанки
1994. године:
“Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика
кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост
у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа,
структура и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће
старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за
образовање све деце.” [4]
Основно начело на коме инклузија почива је право све деце на образовање и
васпитање. Деца најбоље уче у вршњачкој групи, те им треба омогућити образовање у
редовним школским установама, уз начин рада прилагођен њиховим образовним
потребама.
Инклузивно образовање подразумева образовни систем који је у стању да се
прилагоди образовним потребама деце која до сада нису могла да се уклопе у
постојећи образовни процес [4].
У српске школе је инклузивно образовање уведено законском регулативом
2009. године. Наставници се од тада труде да прилагоде своје методе и стил
предавања различитим групама деце, уз стално стручно усавршавање из ове области.
Они морају да превазиђу своје предрасуде и да прилагоде свој начин рада да би
постигли успех код сваког ученика.
Инклузивно образовање може бити такво да се у редовним образовним
институцијама образују сва деца, без обзира на порекло, степен сметњи у развоју или
тешкоћа у учењу. Ово се назива ,,приступ једне путање“ (one-track approach) и
практикује се у Шпанији, Грчкој, Италији, Португалу, Шведској, Норвешкој, на Исланду
и Кипру. У неким земљама (Данска, Француска, Ирска, Луксембург, Аустија, Финска,
Велика Британија, Летонија, Лихтенштајн, Чешка, Естонија, Литванија, Пољска,
Словачка и Словенија) се, пак, примењује ,,приступ више путања“ (multi-track
approach), односно повезивање редовног и специјалног образовања у један систем
(Brusling & Pepin, 2003) [4].
Србија примењује ,,приступ више путања“ и последњих година улаже велика
средства у реформисање редовних и специјалних школа. Реформа се заснива на
правимa једнакости свих и доступности образовања свима. Донети закони обавезују
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све запослене у просвети да поштују инклузивне принципе, спроводе инклузију у
пракси и пружају помоћ сваком коме је она неопходна [4].

Законски оквир
Индивидуални образовни план (ИОП) је посебан документ којим се планира
додатна подршка у образовању и васпитању за одређено дете и ученика, у складу са
његовим способностима и могућностима. Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и
ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода
образовања и васпитања. За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености,
сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у
образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских
препрека и доноси индувидуални образовни план [1, 2, 5].
Право на ИОП је дефинисано Правилником о ближим упутствима за утврђивање
права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, чланом 2.,
који гласи:
,,Право на ИОП има дете, ученик и одрасли коме је потребна додатна подршка због
тешкоћа у приступању, укључивању и учествовању у образовању и васпитању, ако те
тешкоће утичу на његову добробит, односно остваривање исхода образовања и
васпитања или представљају ризик од раног напуштања школовања, и односе се на
дете, ученика или одраслог који:
1) има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи у учењу или проблема у понашању
и емоционалном развоју);
2) има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне
или сметње из спектра аутизма);
3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски,
културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој,
односно социјалној установи);
4) из других разлога остварује право на подршку у образовању.
Право на прилагођен начин образовања по ИОП-у, у смислу проширивања и
продубљивања садржаја учења, има и ученик са изузетним способностима који стиче
основно и средње образовање и васпитање.“ [2]
Чланом 6 овог Правилника дат је садржај ИОП-а:
,,ИОП је посебан акт установе којим се планира додатна подршка у образовању и
васпитању детета, ученика, односно одраслог ако мере индивидуализације нису
довеле до остваривања добробити детета, односно остваривања исхода образовања и
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васпитања или до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним
способностима.

ИОП садржи:
1) податке о детету, ученику односно одраслом и податке о тиму за додатну подршку
(Образац 1);
2) педагошки профил детета, ученика, односно одраслог (Образац 2);
3) план мера индивидуализације (Образац 3);
4) персонализовани програм наставе и учења (Образац 4);
5) податке о праћењу и вредновању ИОП-а (Образац 5);
6) сагласност родитеља (Образац 6).
ИОП може да садржи и:
1) план транзиције - план подршке детету и ученику при укључивању у образовање,
при преласку на други ниво образовања или при преласку у другу образовну
установу; (Образац 7);
2) план превенције раног напуштања образовања за децу и ученике у ризику од раног
напуштања школе (Образац 8).“ [2]
Врсте ИОП-а дате су чланом 7 Правилника [2]:
,,ИОП се израђује према образовним потребама детета, ученика, односно одраслог и
може да буде:
1) ИОП1 - прилагођени програм наставе и учења у коме се планира циљ пружања
подршке, прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи,
прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовноваспитног процеса, односно активности у васпитној групи, њихов распоред као и
лица која пружају подршку;
2) ИОП2 - измењени програм наставе и учења у којем се, осим садржаја из става 1.
тачка 1) овог члана, планира прилагођавање исхода образовања и васпитања и
прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете;
3) ИОП3 - проширен и продубљен програм наставе и учења који се примењује за
ученике са изузетним способностима.
Предшколска установа доноси ИОП1, а основна и средња школа ИОП1, ИОП2 и ИОП3.“
[2]
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Поступак доношења ИОП-а
Наставник прати развој и процес учења сваког ученика кроз области: вештине за
учење, социјалне и комуникацијске вештине, самосталност и брига о себи. Ако у том
поступку праћења наставник препозна да код ученика постоје физичке,
комуникацијске или социјалне препреке које неповољно утичу на добробит и развој
ученика и на очекиване исходе образовања и васпитања, почиње се са прикупљањем
података ради формирања документације у сврху пружања одговарајуће подршке у
образовању и васпитању. Наставник прикупља податке и из других извора: од
родитеља, стручњака ван образовне установе који добро познаје ученика, од вршњака
и самог ученика, користећи различите инструменте и технике. Медицински налази су,
по потреби, саставни део документације [3].
На основу свих прикупљених података, стручни сарадник, са наставником и
родитељем, саставља педагошки профил ученика. Педагошки профил садржи опис
образовне ситуације ученика и у њему су истакнуте његове јаке и слабе стране. Он је
основа за планирање стратегија индивидуализованог начина рада са учеником [3].
Ради израде педагошког профила, наставници процењују способности ученика
у разним областима и то је изузетно битно за утврђивање области у којима је ученику
потребна додатна подршка.
У области којом се испитују вештине за учење, наставник физике прикупља и
процењује информације о постојању тема у којима ученик показује постигнућа испод
или изнад просечних, да ли је његово напредовање спорије од вршњачког и да ли се
његове потребе разликују од потребе вршњака (на пример, не може да изводи
лабораторијске вежбе због физичког инвалидитета или других разлога, или да, и поред
допунског рада, не може да усвоји основни ниво постигнућа или испуни бар неке
исходе прописане за одговарајући разред). Овде се води рачуна и о томе да ли ученик
разуме прочитани текст, да ли има развијено аритметичко мишљење, тј. да ли може
симболима и математичким записом да напише одговарајуће дефиниције и физичке
законе, да ли има мотивацију за учење физике и да ли, ако ученик има сметње, оне
утичу на његова постигнућа (нпр. ако му због оштећење слуха област акустика није
лако савладива) [4].
Пратећи социјалне вештине ученика, наставник прикупља информације да ли
ученик поштује основна правила понашања у учионици и лабораторији, његов однос
према вршњацима и старијим особама, да ли ученик може да се прилагоди
различитим ситуацијама, да ли има специфичне реакције на које треба обратити
пажњу (нпр. аутистичне особе често бурно реагују на нагле промене рутине у
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учионици), какве су његове вештине одржавања разговора (нпр. да ли му треба више
времена да реши задатак, одговори на питање или изведе оглед) [4].
Прикупљање информација у области комуникацијских вештина се своди на
могуће постојање сметњи везаних за слух, вид, говор или други вид комуникације
(нпр. непостојање интернет конекције и компјутера или мобилног телефона током
трајања наставе на даљину) и како то утиче на његова постигнућа, као и да ли је језик
на коме се остварује комуникација његов матерњи или има потешкоћа са њиме [4].
У области која се односи на самосталност и бригу о себи, посматра се да ли
ученик има сметње везане за самостално кретање и обављање дневних обавеза и, ако
их има, како оне утичу на његова постигнућа (нпр. не може због церебралне парализе
да самостално изводи огледе и лабораторијске вежбе), као и да ли ученик има неких
здраствених тешкоћа [4].
Последњу област унутар педагошког профила представља утицај спољашњег
окружења на учење, односно утицај породице, вршњака и средине на дететову
способноост за учење [4].
Узимајући у обзир све ове области, наставник и стручни сарадник планирају
мере индивидуализације.
Мере индивидуализације обухватају прилагођавање простора и услова у којима
се одвија настава, прилагођавање метода рада, наставних средстава и дидактичког
материјала, начина давања инструкције и задавања задатака, праћења напредовања,
начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења, постављања правила
понашања и комуникације и, ако је потребно, садржаја учења и исхода образовања и
васпитања[3].
Уколико мере индивидуализације не допринесу побољшању ученикових
постигнућа, наставник и стручни сарадник предлажу доношење ИОП1. Школски тим за
инклузивно образовање, после прихватања предлога ИОП-а, директору школе
предлаже тим за пружање додатне подршке ученику, који он именује и чине га
наставник физике, стручни сарадник, родитељ, а по потреби и педагошки асистент. Тај
тим онда приступа изради ИОП-а, за који родитељ даје сагласност.
Следи практична примена и, на крају, вредновање ИОП-а 1. Уколико се ни
применом ИОП-а 1 не остварује напредак, онда се, уз сагласност родитеља, прибавља
мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном,
здравственом и социјалном подршком. Након позитивног одговора комисије, креће се
са применом ИОП-а 2.
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2. Настава и ИОП
У основним школама у нашој земљи постоји јединствен план и програм учења1.
Користећи тај јединствени план и програм као смерницу, тим за инклузивно
образовање има обавезу да изради ИОП за сваког ученика коме је то потребно,
узимајући у обзир могућности ученика.
Наставник има одговорност да сваки ученик оствари свој пуни потенцијал и да
оствари успех, у складу са својим могућностима, у области тј. предмету. У складу са тим
захтевима треба саставити ИОП. Да би то остварили у пракси, наставници су
приморани да користе различите стратегије учења и стилове предавања, како би што
боље осмислили примерено индивидуализоване активности и часове. Потребно је да
наставници пронађу најбоље методе и облике наставе којима ће свој рад прилагодити
индивидуалним могућностима ученика и начинима учења који су њима најлакши и
најкориснији и да, коришћем разних наставних средстава, ученицима приближе
градиво свог предмета.
Наставници треба да одговоре на разноврсне образовне потребе ученика
стварајући средину за учење која обезбеђује мотивацију и концентрацију, планирајући
одговарајуће активности, коришћењем различитих наставних стратегија, коришћењем
прикладних начина процене и оцењивања, постављањем адекватних циљева учења
[3].
У новије време све је веће интересовање за изучавање проблема везаних за
инклузију са којима се наставници срећу у основним школама. У свом мастер раду
Маринко Петковић је, 2015. године, проучавао природне науке, пре свих физику и
хемију и рад по ИОП-у у њима у основним и средњим школама у Новом Саду.
Инклузивно образовање означава потпуно укључивање ученика који раде по
ИОП-у у редовно школство са осталим ученицима, при чему им додатну подршку
пружају наставници и, по потреби, лични асистенти. Да би се инклузија успешно
спровела у школама, неопходна је промена односа друштва према деци са посебним
потребама, њиховим интелектуалним могућностима и способностима. Други
неопходан услов је уклањање свих физичких баријера које онемогућавају ученику да
несметно похађа наставу. За успешно остваривање инклузивне наставе неопходан је и
васпитно-образовни програм усмерен на ученика, позитиван став наставника према
ученику, обучен кадар у образовању, прихватање од стране вршњака и добра сарадња
са родитељима [6].

1

„Наставни план је документ којим се одређују предмети за изучавање у школи, њихов редослед по
разредима и број часова по сваком предмету. Наставним програмом прописује се шта ученици треба да
уче по предметима из наставног плана, односно који се наставни садржаји реализују на одговарајућем
степену, тј. нивоу образовања.“ [3].
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Инклузија утиче позитивно на сву децу у школи јер побољшава њихову емпатију
и осећај одговорности према другима. Деца се у инклузивном образовању уче како су
сви једнаки и имају исте потребе, али и различитости које је неопходно прихватити.
Инклузија утиче и позитивно на наставнике, форсирајући их да траже нове методе и
начине рада, стално усавршавајући и обогаћујући свој начин предавања [6].

1.1.

Физика и ИОП

Физика је, као једна од основних природних наука, значајна за развој
човечанства и његов стални напредак. Физички закони представљају универзална
правила која важе у природи и којима се повинује све. Њихово познавање и развој
физике као науке је предуслов за технолошки прогрес и унапређење квалитета живота.
Ученици се са физиком срећу званично у шестом разреду основне школе, у
периоду када се развија апстрактно и критичко мишљење, мада се физичке појаве и
њихова објашњења срећу још у ранијим разредима, па чак и у предшколском узрасту.
Тако се, најчешће уз помоћ демонстрација одређених физичких појава, код деце
развија научно мишљење и истраживачки дух.
Ученици који раде по ИОП-у имају право на редовно школовање као и други
ученици. Посао наставника се сада састоји у томе да прилагоди свој начин и методе
рада сваком појединачном ученику да би он постигао максималан успех у том
предмету. ИОП помаже наставнику у остваривању овог циља [6]. Аутор овог рада је у
својој пракси закључио да деца у инклузивним одељењима најбоље уче физику када
раде у хетерогеним групама, методом вршњачког учења. У њој деца заједнички
решавају одређене задатке и пројекте, притом вежбајући различите социјалне
вештине. Овакав начин рада утиче на сву децу, развија емпатију, која се у овом
савременом свету друштвених мрежа полако губи, затим одговорност, другарство,
комуникацијске вештине, одбрану својих ставова путем дебате и засновано на
научним доказима. Наставник ту служи као модератор који усмерава децу ка жељеном
циљу и помаже им у мирном решавању конфликата, притом их учећи основе физике и
природних наука.
Овакав приступ омогућава ученицима да стекну, поред знања из физике,
вештине које су им неопходне за свакодневан живот и комуникацију у савременом
свету. Ученици који раде по ИОП-у се осећају прихваћено и као део заједнице. Осећају
се и успешно јер су својим трудом и радом допринели заједничком пројекту. Код
осталих ученика ствара се осећај задовољства јер су помагали другу, уче да своје
другове гледају као равноправне и, наравно, осећају радост због завршеног пројекта
или задатка. Све ово доводи до тога да се на физику не гледа као на баук, већ на
предмет који увек доноси нешто ново и занимљиво.
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Ученицима са сметњама у развоју је неопходно повезивати садржај из физике
са његовим применама у свакодневном животу, што је више могуће на основу
очигледних примера, огледа, модела, слика итд. Неопходно је понављање садржаја у
току часа и у току школске године, али и честа промена активности. Питања и задатке
треба постављати јасно, избегавати двосмислености. Сваки самосталан рад треба
похвалити и благо скренути пажњу ако је ученик нешто погрешно урадио [6].
Током рада са ученицима по ИОП-у, наставник мора да планира садржаје
узимајући у обзир јаке стране у педагошком профилу ученика, али и акивности којима
ће се вежбати и развијати области у којима показује потребу за подршком (на пример,
код ученика са церебралном парализом развијати фину моторику руку радећи
једноставне експерименте или записујући податке добијене мерењем, притом
вежбајући говор тако што ће ученик описивати шта ради).
Треба избегавати инсистирање на дефиницијама и преписивање из уџбеника,
активности више базирати на разумевању, обостраном слушању и проналажењу
примера из свакодневног живота који одсликавају неку физичку појаву или закон.
Пошто физика захтева апстрактно мишљење, које код већине ученика са сметњама у
развоју није довољно формирано, неоходно је, користећи огледе, или, у немогућности
истих, снимке, слике, новинске чланке, симулације и анимације, објаснити појаве у
природи, сводећи их, колико је год могуће, на конкретно мишљење [6].

1.1.1. Теорија и ИОП

Приликом извођења теоријског дела наставе физике, потребно је инсистирати
да деца која раде по ИОП-у повежу дате дефиниције и законе са појавама из природе.
То се најбоље може постићи одбацивањем строгог речника науке и приближавањем
појава и закона „народним“ речима. Нове термине у физици, нпр. индекс преламања,
топлотни капацитет тела и тд., повезати са примерима из свакодневног живота и, кад
год је то могуће, наћи одговарајуће синониме. Анегдоте везане за неку физичку појаву
или научнике су веома пожељне јер код ученика стварају заинтересованост за даље
учење физике. Кад год је могуће, користити се једноставним цртежима и скицама за
приказ последица закона или физичке појаве.

1.1.2. Експеримент и ИОП

Експерименти су највећи савезници наставницима физике у раду са децом по
ИОП-у. Веома велики избор демонстративних огледа и широка литература везана за
њих омогућава наставнику физике да пронађе управо онај оглед који му омогућава да
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неку природну појаву или закон најбоље објасни, како деци која раде по ИОП-у, тако и
осталим ученицима. Из личног искуства аутора овог рада, огледи представљају прави
извор радости за сву децу, без обзира на узраст или тешкоће у савлађивању градива.
Они буде заинтересованост за физику и природне науке уопште. Најбољи ефекат се
постиже ако ученици који раде по ИОП-у сами изводе огледе и покушавају, заједно са
вршњацима и уз помоћ наставника, да изведу закључке на основу њих.
Демонстративне огледе треба изводити што више. Приликом извођења огледа
водити рачуна о потребама и могућностима деце. Деца са физичким инвалидитетом
или оштећењем вида огледе најчешће морају да изврше уз асистенцију наставника
или, још боље, вршњака, чиме се у одељењу ствара осећај за тимски дух и емпатију.
Деца са сметњама у развоју већину једноставних огледа могу сама да изврше и да
изведу правилне закључке на основу њих [7].
Деци се може задати да за домаћи задатак понове експеримент или ураде неки
нови, опишу га и изведу сами закључке који ће касније бити кориговани, ако је
потребно, од стране наставника. Наставник треба пажљиво да бира експерименте на
основу степена сметњи и броја деце са сметњама у развоју јер повећањем сложености
се смањује број ученика који тај експеримент могу извести и донети исправан
закључак на основу њега [7].

1.1.3. Рачунски задаци и ИОП

Рачунски задаци представљају велики проблем већини ученика, не само
ученицима који раде по ИОП-у, па се препоручује сарадња са наставником математике
и коришћење неких интерактивних апликација попут Mozabook-a, Kahoot-a или
прављење самих игара који математичке законитости представљају у форми лакој за
разумевање деци. Математичке операције које су апстрактне могу се деци појаснити и
одабиром погодног експеримента, на пример огледима везаним за зависност
притиска чврстих тела од додирне површине може се објаснити реципрочна вредност,
огледима везаним за густину - количник, углови помоћу магнетне табле и
експеримената везаних за светлост, пропорција помоћу динамометра и огледа
везаних за силу итд.
Код израде рачунских задатака, неопходно је прво проверити усвојеност
математичких операција и законитости потребних за њихову израду. Затим задатке
треба бирати без сувишног текста и на основном нивоу. Рачунске задатке треба прво
наставник да уради, а после, уз наставникову помоћ, и ученик, при чему је битно сваки
самосталан корак похвалити. Ученици највише воле да раде задатке који су везани за
неки оглед или симулацију и, кроз такву врсту задатака, најлакше усвајају законитости.
Не треба инсистирату на пуком памћењу формула, него им их представити као краћи
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запис неког закона или дефиниције. Треба, кад год је то могуће, наводити ученике да
до формуле дођу закључивањем.
4.2. Информационо-комуникационе технологије и ИОП
У савременом свету, настава без информационо-комуникационих технологија
(ИКТ) је скоро незамислива. Скоро сва деца користе „паметне“ мобилне телефоне,
рачунаре, друштвене мреже и компјутерске игре. Посао наставника је да то искористи
и помоћу њих деци приближи физику. Постоји велики број корисних апликација које
се могу применити у настави физике, посебно у раду са децом која раде по ИОП-у. У
овом раду биће дати примери неколико апликација.
Интерактивне презентације, нпр. Prezi, заинтересоваће сву децу, не само ону
која раде по ИОП-у, за неку област физике. При томе, презентација се може направити
тако да има своју говорну подршку и да деци са оштећеним видом буде интересантно
и разумљиво.
Апликација за прављење квизова, Kahoot!, може бити од користи код
утврђивања градива, с обзиром да наставник може персонализовати и направити квиз
одређеног степена тежине, прилагођен сваком ученику понаособ. Показало се да код
деце овај квиз2 побуђује такмичарски дух и осећај успешности када освоје довољан
број поена. Деца са сметњама такође могу користити овај квиз, чак и без помоћи
наставника, због његове једноставности.
Код апликације BrainPOP може се изабрати видео где се објашљава природна
појава и после тога се појављује квиз везан за њу.
Андроид апликација Gelp је превасходно намењена деци која имају проблема
са вербалном комуникацијом и на њој наставник израђује садржаје визуелног и аудио
типа, у формату сличица. Деца притиском на те сличице комуницирају са наставником
и преко њих он може да им објасни жељени садржај из физике [8]. Gelp апликација
плод је сарадње ЕТШ „Никола Тесла“ и ОШ „Миодраг Матић“, бесплатна је и на
српском језику је.3
Приликом наставе на даљину, један од проблема са којим су се наставници
суочили је процена усвојеног знања, нарочито код ученика који раде по ИОП-у. За ту
сврху се, ако постоје могућности, могу користити апликације Socrative или Google
упитници, код којих наставници сами креирају тестове за проверу знања и могу
убацивати разне аудио и видео садржаје и улепшавати радно окружење. Велику
помоћ приликом наставе на даљину могу пружити платформе издавача уџбеника, али

2

https://www.profil-klett.hr/kahoot-kvizovi-u-nastavi

3

http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/?p=4533

15

је проблем, код већине наставника и ученика, недовољно познавање рада на њима и
недостатак техничке опреме и интернета.
Код рада са информационо-комуникацијским технологијама потребно је водити
рачуна о речнику, јер ученици са сметњама у развоју имају смањен фонд речи [8].
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2. Неки типови сметњи и тешкоћа у учењу
Постоји разлика између сметњи и ометености. Сметње представљају лакша
оштећења која су настала под дејством одређених друштвених узрока, док је
ометеност последица органских оштећења и она се не може уклонити. Важно је, и код
једног и код другог, рехабилитацију и укључивање у процес образовања почети што
раније, да би се сметње уклониле а ометеност ублажила.
У наредном делу, биће дати неки примери сметњи, њихова објашњења и неке
стратегије које наставници физике могу да испробају при раду са њима. Ове стратегије
су делом плод посета разних семинара, проучавања приручника и друге литературе и
личног искуства. Наравно, свако дете је посебно и захтева индивидуални приступ, а
овде су дате само опште идеје које наставници могу даље разрађивати при раду са
својим ученицима.

2.1.

Хиперактивност и дефицит пажње

Хиперактивност и дефицит пажње су стање код ученика који испољава сталне
потешкоће у усмеравању пажње и концентрацији, притом импулсивно реагује и има
неконтролисано, исувише активно понашање. Постоје три типа дефицита пажње и
хиперактивности:




Хиперактивни-импулсивни тип,
Непажљиви тип и
Комбинација импулсивног и непажљивог типа. [3]

Дете које испољава симптоме хиперактивности и дефицита пажње у већини
случајева има и тешкоће у читању, писању и рачунању. Јавља се и поремећај говора
који се огледа у сиромашном речнику, грешкама у граматици итд. За овакве ученике
карактеристична је непредвидивост у понашању и честе промене расположења,
понекад праћене нападима беса. Ученици из овог спектра могу се препознати на
основу следећих параметара:








проблем у праћењу инструкција и завршавању задатака,
спољни фактори лако поремете пажњу ових ученика,
не слушају наставниково предавање и одговарање других ученика,
ненајављено се укључују у рад других ученика,
непрестано причају и ометају друге ученике,
не могу да сачекају свој ред за одговарање и
импулсивно реагују не размишљајући о последицама. [3]
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Ученика са дефицитом пажње окружити добрим узорима, поставити га да седи
далеко од свега што може да му омета пажњу. Најбоље је ученика поставити да седи
напред у средини, ако је могуће, сам у клупи.
На почетку школске године поставите правила за рад током часа и придржавајте их
се. Са учеником поразговарајте о жељеним и нежељеним поступцима током часа и
предочите му последице за лоше и награде за добре поступке. Приликом
деструктивног понашања ученика, неје довољно само му забранити одређено
понашање, већ му понудите неку активност у којој је добар (на пример да подели
наставне листиће, да вам помогне око извођења огледа итд.).
На истакнутом месту у кабинету поставите план одређених активности (писмене
провере знања, лабораторијске вежбе, посете, задужења, ...). Ако мењате активност
на часу, унапред то најавите и дајте ученику времена за припрему.
Ове ученике треба упослити различитим активностима јер они тешко могу читав час
да проведу мирно седећи у клупи. Највише им прија промена метода и техника рада,
што се на часовима физике лако може остварити (рад у паровима/групи, презентације,
експерименти,лабораторијске вежбе, употреба ИКТ-а, смењивање теорије и рачунских
задатака итд.).
Приликом испитивања ученика са дефицитом пажње, будите физички близу њега,
дајте му више времена за одговоре или да нешто уради, пошто је њихова пажња
краткотрајна и стога често одустају. Мотивишите их тако што ћете им после
одговарања дати могућност да раде нешто што воле, као што је извођење огледа,
пуштање неког занимљивог научног видеа са компјутера или мобилног или играње
Кahoot! квиза везаног за област из физике коју обрађујете.

2.2.

Сметње из спектра аутизма

Термин аутизам описује сложени развојни поремећај који се обично јавља током
прве три године живота.
Ученици са сметњама из аутистичног спектра углавном имају проблема са
вештинама социјалних интеракција,
односно како да реагују у одређеним
ситуацијама. Велику пажњу треба посветити развијању свакодневних животних
вештина, пошто ови ученици имају тешкоће у групним активностима, укључујући и
игре. Да би се укључили у тимски рад, потребна им је помоћ и охрабривање од стране
наставника. За побољшање интеракције са околином потребно је добро познавање
потреба ученика и сарадња са родитељима и школским психологом. Овим ученицима
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могу сметати галама и гужва приликом уласка у учионицу, када могу осетити страх и
узнемиреност, стога им треба дозволити да у учионицу улазе пре или после свих [3].
Већи део ученика са аутистичним сметњама има потешкоће у говору, недовољно
развијен говор или уопште не говори. За превазилажење овог проблема треба наћи
нове видове комуникације (покрети, слике, знаковни језик, унапред написане речи,
емотикони, стикери или комбинација истих) [3].
Неки ученици са аутизмом могу развити посебне склоности према некој теми или
активности, па свој садржај на часу треба повезати са тиме [3]. На пример, ако је
ученик посебно заинтересован за енглески језик, теорију и рачунске задатке му
предати у писаној форми на енглеском језику, или, ако је заинтересован за неку врсту
животиња, повезати рачунске задатке са њима.
Многи ученици су пеосетљиви на одређене чулне надражаје, као што су светло,
звук, додир и мирис[3]. Ако имају ученике са фотосензитивном епилепсијом,
наставници физике треба посебно да пазе приликом коришћења презентација или
информационо-комуникацијских
технологија,
као
и
приликом
обраде,
демонстрационих огледа и лабораторијских вежби из области оптике [8]. Такође,
аутистичним ученицима смета бука и изненадни звуци, па приликом обраде акустике
треба водити рачуна.
Мање од 5% ученика са аутизмом има Аспергеров синдром, тј. посебну надареност
из неких области когнитивног развоја. У случају да је та област физика и математика,
треба то искористити. Већина ученика са сметњама из аутистичног спектра има боље
знање и способности у некој области него у другим. Посао наставника је да те области
препозна [3].
Ученици са сметњама из области аутизма су успешни када не правите промене у
њиховој рутини. Неопходно је познавање њиховог распореда активности и, уколико
долази до промена у њему, упозорите претходно ученика и дајте му времена да се
прилагоди промени. Дајте увек прецизне инструкције користећи кратке реченице без
вишка информација и проверите разумевање истих.
Већина их има изражену потребу за кретањем, стога им дозволите да устану и
обаве своје ритуалне радње. Временом, моћи ћете да обезбедите поштовање правила
која поставите у складу са њиховим потребама.
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2.3.

Физички инвалидитет

Када се ради о физичком инвалидитету ученика, неопходно је прилагодити простор
ученику са инвалидитетом (обезбедити рампу, рукохват, платформу или лифт,
учионицу у приземљу, размештај намештаја да би колицима могао да се креће, већу
радну површину,...). Треба употребљавати технолошка помогала у настави и учењу ако
је то могуће и помаже у самом процесу (таблет, мобилни телефон или тастатура, ако
не може да пише). Задужите друге ученике да воде белешке за ученика који то не
може због инвалидитета. Дозволите ученику да фотографише текст са табле или му
пошаљите презентацију и остали материјал.

2.3.1. Церебрална парализа

Церебралном парализом се објашњавају поремећаји фине и крупне моторике који
могу бити блага неспретност, али и озбиљни недостаци у контроли моторичких радњи.
„Кључне карактеристике церебралне парализе: немогућност контроле покрета
повезана са укоченошћу мишића, учестало невољно и неритмичко кретање руку, ногу,
делова тела и изостанак фине моторике лица и губитак координације мишићних
покрета, поремећај у осећају равнотеже и доживљају простора.“ Ученици могу да
испоље проблем у говору и тешкоће у разумевању градива и учењу. Ако је то случај,
омогућите ученику потребно време за његово изражавање или дајте могућност да на
компјутеру пише одговоре [3].

2.4.

Оштећење слуха

Ученици са оштећењем слуха, у зависности од оштећења могу бити:



наглуви-блажа, умерена и тежа наглувост (губитак слуха од 25 до 90dB) и
глуви (губитак слуха изнад 91dB) [3].

Уколико ученик има оштећење слуха, треба обезбедити, колико је то могуће,
дисциплину у учионици и избегавати хорско одговарање. У случају да ученик носи
слушни апарат, сви звуци који су за нас нормални њему су појачани и праве му сметњу.
Током часа говорите на видљивом месту у учионици, даље од прозора, обезбедите му
поглед на ваше лице и уста кад говорите и поставите ученика да седи у вашој близини,
у првој клупи.
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У случају да организујте рад у групи, нека ученик који има оштећење слуха буде
распоређен тако да има поглед на све ученике своје групе и прати њихов говор са уста.
Обезбедите вршњачку помоћ у учењу. У настави користите визуелна средства путем
информационо-комуникацијских технологија. Говорите јасно, полако и разговетно,
тражећи то и од других ученика.
Школа и учионицу требало би опремити визуелним смерницама за кретање:
канцеларија, библиотека, кабинет физике итд. Кабинет украсити адекватним
симболима и сликама, паноима са кључним појмовима и формулама, фотографијама
значајних личности из области физике.

2.5.

Оштећење вида

Постоје две главне функционалне категорије оштећења вида: слабовидост и
слепило. У сваком случају је неопходно обезбедити безбедно окружење. Поставити
рукохвате на улазима и ходницима, означити ивице степеника светлећим тракама,
прилагодити намештај итд. Тактилно упознати ученика са простором, опремом,
училима. Користите јасне информације при давању упутстава за оријентацију ученика,
избегавајте нејасне формулације, попут оне да је нешто ,,овде“, дај ми ,,то“, узми
,,ово“ и слично.
Визуелни материјали треба да буду праћени вербалним описом. Приликом
показивања презентације, наглас прочитајте слајдове или убаците аудио-запис. Ако
показујете неку манипулативну радњу (коришћење шестара, микроскопа,..) или
изводите демонстрациони оглед, опишите начин и поступак коришћења или
извођења. Уколико је то могуће, ученику треба омогућити да, уз помоћ наставника,
изведе огледе. Материјали, у зависности од учениковог оштећења и могућности, могу
бити у форми аудио-снимака, у формату Брајовог писма, или само штампани крупним
словима.

2.6.

Поремећај у понашању

Поремећај у понашању има ученик који непрестано и доминантно својим
поступцима ремети функционисање других ученика у одељењу. Основне
карактеристике су: агресивно понашање и агресивне реакције према другима,
намерно уништавање туђе имовине, шиканирање, претње или застрашивање, физичка
злоупотреба других, непоказивање емпатије и бриге за осећања и жеље других и
недостатак кривице и кајања.
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Поставите правила понашања на часу и у учионици, при томе их доследно
примењујући. Ученику објасните да за лоше понашање следе казне, а за добро
награде. Уколико су награде неефикасне, промените их. Трудите се да ученика више
награђујете него што га кажњавате и то чините одмах после доброг понашања.
Ученицима са емоционалним поремећајем доделити активности и задатке у којима ће
бити успешни. Поставите циљеве и исходе које ученик реално може постићи и будите
стрпљиви и упорни у њиховом остваривању. Нагластите му да верујете у његове
способности и трудите се да користите дидактички материјал и наставна средства
којима може да рукује. Страх од неуспеха и недостатак искуства у раду са наставним
средствима може довести до тога да ученик са поремећајем у понашању одбија да
ради и није заинтересован за дату активност. Тада је неопходно охрабрити га и,
можда, променити улогу коју има у активности. Агресивност код поједних ученика
потиче из жеље да буду примећени, стога им је потребно дати неку активност коју ће
успешно обавити, притом их наградити и похвалити тако им дајући до знања повратну
информацију о њиховом понашању.
Ученика не треба кажњавати и грдити пред одељењем, већ га питати насамо како
је требало да се понаша у датој ситуацији, шта није било лепо у његовом понашању и
шта треба да уради следећи пут. Питајте какве је последице његов чин изазвао, притом
му објашњавајући да је тежина казне у складу са њима. Трудите се да ученика не
изолујете из учионице увек када се лоше понаша. Оцењивање ученика треба да прати
напредак ученика у области физике, а не владање.

2.7.

Тешкоће у учењу

Ученици са тешкоћама у учењу могу се суочити са проблемима у организацији
примљених информација, њиховом памћењу и изражавању информација. Најчешће
тешкоће су дислексија и дисграфија, дискалкулија и диспраксија.

2.7.1. Дислексија и дисграфија

Дислексија означава проблеме у учењу кој су везани за речи и немогућност
ученика да их прочита или напише. Дисграфија представља немогућност записивања
речи правилно. Ови ученици често губе место у тексу који читају, не могу да раставе
речи на слогове, не распознају добро гласове, праве много граматичких грешака,
замењују слична слова приликом писања, испретурају слова приликом писања. У раду
са овим ученицима постављајте јасно питања, без двосмислености, притом тражећи од
ученика да опишу своје разумевање питања. Ученицима дајте већ записан текст
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лекције и рачунских задатака. Приликом испитивања, омогућити ученицима додатно
време, као и за обављање школских задатака. Материјал и рачунске задатке им дајте
без сувишног текста, ако је могуће, користити снимак текста рачунских задатака. Неким
ученицима помажу крупнија слова, па им дајте текст са увећаним фонтом и мањим
бројем задатака или један по један задатак. Ако раде у пару или у групи, нека му други
ученик прочита текст. Ученицима са дисграфијом дозволите да сниме одговор или да
им га други запишу. Лекције прилагођавајте способностима ученика тако што ћете
садржај распоредити поступно, у мањим корацима [3].

2.7.2. Дискалкулија

Дискалкулија представља проблем у разумевању математике на свим нивоима.
Ово обухвата најједноставније опрације и задатке, али и сложене текстуалне задатке
који захтевају разумевање прочитаног, процесно размишљање и закључивање.
Ученику са дискалкулијом треба дозволити употребу калкулатора и већ записаних
формула приликом израде рачунских задатака. Давати им рачунске задаткеса
илустрацијама и шемама које га повезују са решењем. Избећи више стратегија за
решавање задатака, већ пустити да ученик изабере ону која му највише одговара и њу
примењивати. Ученика увек враћати на пример претходно урађеног сличног задатка.
Охрабрите ученике са дискалкулијом када покушавају да самостално ураде рачунске
задатке [3].
2.7.3. Диспраксија

Ученик са диспраксијом има недовољну организацију на нивоу покрета, говора,
перцепције и мишљења. Таквом ученику је неопходна помоћ при извођењу
демонстрационих огледа и лабораторијских вежби. Ученику је неопходно стално
постављање питања како би се утврдило да ли је разумео лекцију [3].

2.8.

Интелектуални развојни поремећај

Дефиниција интелектуалних развојних сметњи је: „Менталне сметње у развоју
подразумевају интелигенцију која је исподпросечна, проблеме у адаптивном
понашању и појавност у развојном периоду до 18. године.“. Код ове деце су присутне
тешкоће везане за пажњу,перцепцију, развој говора, интелектуално функционисање,
памћење информација итд.
При раду са оваквом децом примењивати
демонстрационе огледе и апликације раније поменуте у раду. Садржај свести на
најбитније, уз повезивање са примерима из свакоднвног живота. Потребно је често
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проверавање разумевања градива. Приликом испитивања, помоћу потпитања помоћи
ученику да нађе прави одговор. Том приликом ученику омогућити да изабере начин
пропитивања који му је лакши: писмено, усмено или преко квизова, тестова или
упитника на компјутеру. Ученике, приликом рада у пару или групи, спојити са
одличним ученицима и подстицати методу вршњачког учења [3].

3. Истраживање реализације ИОП-а
Показало се да постоји пуно проблема у реализацији наставе физике по ИОП-у у основним
школама у нашој земљи. Циљ рада је да се изврши истраживање и систематизација ових
проблема како би се допринело њиховом превазилажењу. У ту сврху урађено је истраживање
примене ИОП-а у појединим основним школама и проблема са којима су се сретали
наставници физике током рада са ИОП-ом. У даљем тексту биће дати подаци добијени овим
истраживањем, подељени у више целина и приказани у виду табела.

3.1.

Предмет и значај истраживања

Предмет истраживања у овом раду је:




Испитати степен изражености основних варијабли (област подучавања, помоћ у
раду са децом по ИОП-у и потешкоће у раду са децом по ИОП-у) на узорку
наставника физике.
Испитати да ли постоји повезаност у степену изражености основних варијабли у
односу на искуство у раду са ИОП-ом и радним стажом наставника физике.

Теоријски значај овог истраживaња представља повећање сазнања о томе у којој
мери наставници физике имају потешкоће при раду са ученицима по ИОП-у и увид у
области које представљају потешкоће.
Практични значај овог истраживања је потенцијална помоћ у изградњи ефикаснијег
школског система у домену рада наставника са ученицима са посебним потребама,
превазилажење препознатих тешкоћа.
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3.2.

Циљеви истраживања

Основни циљ овог истраживања је утврдити да ли постоји разлика у успешности
извођења наставе физике у раду са ученицима који раде по ИОП-у у односу на остале
ученике.
Специфични циљеви произилазе из одређења предмета истраживања су:






Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у степену изражености
варијабле- теме из физике које су наставници означили као лакше односно теже
за приближавање ученицима по ИОП-у, у односу на искуство у раду са ИОП-ом
и радним стажом наставника.
Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у степену изражености
варијабле- помоћ коју наставници добијају за потребе ефикаснијег рада са
децом по ИОП-у, у односу на искуство у раду са ИОП-ом и радним стажом
наставника.
Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у степену изражености
варијабле- потешкоће у настави са којима су се наставници сусретали у току
рада са ученицима по ИОП-у, у односу на искуство у раду са ИОП-ом и радним
стажом наставника.

3.3.

Варијабле истраживања

Зависне варијабле смо поделили у три дела:




теме из физике које су наставници означили као лакше односно теже за
приближавање ученицима по ИОП-у,
помоћ коју наставници добијају за потребе ефикаснијег рада са децом по ИОП-у
и
потешкоће у настави са којима су се наставници сусретали у току рада са
ученицима по ИОП-у.

У независне варијабле спадају:





пол,
године старости наставника физике,
искуство у раду са децом по ИОП-у и
године стажа у настави физике.
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3.4.

Инструмент истраживања

Техника истраживања која је примењена је анкетирање. У ту сврху израђен је
упитник за наставнике физике који имају искуства у раду са ученицима по ИОП-у.
Упитник је израђен на основу пробног упитника који је у првој фази задат једном
малом броју испитаника (додатак 1). Упитник је садржао 26 питања. Првих 3 питања су
била питања вишеструког избора и односила се на најчешће тешкоће са којима су се
наставници физике сретали при раду са децом ученицима по ИОП-у и изворе
материјала које су користили за часове. У следећих 6 питања требало је да наставници
одговоре које области физике по разредима су им биле најтеже и најлакше за рад са
ученицима по ИОП-у. Наредних 10 питања се односило на то у коликој мери су
наставници физике добили помоћ при раду са ученицима по ИОП-у али и са којим
потешкоћама су се сусретали. На крају упитника, због актуелне ситуације услед
избијања епидемије Covid-19, због које је уведен нов начин рада са ученицима,
настава на даљину, дата су питања која треба да дају одговоре колико успешно су
наставници прилагодили рад по ИОП-у настави на даљину. Наставници су требало да
одговоре колико успешно су одређене наставне јединице пренели ученицима по ИОПу.

3.5.

Хипотезе

Основна хипотеза: Постоји статистички значајна разлика у степену изражености
зависних варијабли у односу на искуство у раду са ИОП-ом и стажом наставника
физике.
Специфичне хипотезе:
Хипотеза 1: Постоји статистички значајна разлика у степену изражености варијаблетеме из физике које су наставници означили као лакше односно теже за
приближавање ученицима по ИОП-у, у односу на искуство у раду са ИОП-ом и радни
стаж наставника.
Хипотеза 2: Постоји статистички значајна разлика у степену изражености варијаблепомоћ коју наставници добијају за потребе ефикаснијег рада са децом по ИОП-у у
односу на искуство у раду са ИОП-ом и радни стаж наставника.
Хипотеза 3: Постоји статистички значајна разлика у степену изражености варијаблепотешкоће у настави са којима су се наставници сусретали у току рада са ученицима по
ИОП-у, уодносу на искуство и радни стаж наставника.
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3.6.

Узорак испитаника

Узорак је чинило укупно 50 испитаника из основних и средњих школа у Србији. Сви
испитаници су били бар у једном периоду наставници физике у основним школама.
Испитаници су се разликовали по полу, годинама старости, радном стажу и броју
ученика са којима су реализовали наставу по ИОП-у.
У Табели 1. приказана је структура испитаника по полу, где можемо уочити да је
већина наставника физике који су учествовали у истраживању женске популације, чак
76% у односу на 24% наставника мушког пола.

Табела 1. Пол наставника физике
Фреквенција

Проценти

Ж

38

76.0

М

12

24.0

Укупно

50

100.0

Структура наставника по годинама старости приказана је у Табели 2. где се види
да је већи део наставника старије од 41 године, њих 64 %. Свега 12% наставника
физике је млађе од 30 година.

Табела 2. Године старости наставника
Фреквенција Проценти
25-30

6

12.0

31-40

12

24.0

41-50

20

40.0

51-65

12

24.0

Укупно

50

100.0

У Табели 3. дата је структура наставника физике на основу њиховог стажа у
школи. Показало се да свега 18% наставника физике који су учествовали у
истраживању имају мање од 5 година искуства. Може се закључити да је већи део
наставника са више од 10 година искуства и да се у раду са децом по ИОП-у најчешће
ангажују наставници са већим искуством.
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Табела 3. Стаж наставника
Фреквенција Проценти
до 5

9

18.0

6-10

9

18.0

11-20

19

38.0

20+

13

26.0

Укупно

50

100.0

Подаци о броју ученика са којима су наставници радили по ИОП-у дати су у
Табели 4. Може се закључити да наставници имају завидно искуство у раду са децом
која похађају школу по ИОП-у, јер 64% наставника има искуство у раду са преко 6
ученика који похађају програме по ИОП-у, а чак 42% имају искуство са више од 11
ученика.
Табела 4. Број ученика по ИОП-у са којима је наставник радио
Фреквенција Проценти

3.7.

1-5

18

36.0

6-10

11

22.0

11+

21

42.0

Укупно

50

100.0

Статистичка обрада података

За приказивање резултата испитивања коришћене су технике дескриптивне
статистике.4 За потребе статистике закључивања користићемо кростабулације5, како би
се увидели ефекти искуства и радног стажа у односу на проблеме са којима се сусрећу
наставници физике.

3.8.

Приказ резултата истраживања

На основу обрађених резултата упитника, добијена су следећа три три графика која
се баве питањима са којим се потешкоћама наставници срећу у раду са ученицима који
раде по ИОП-у и које изворе при томе користе. Ова питања у упитнику су била дата као
4

Дескриптивна статистика се односи на описивање података, при чему је усмереност на узорак, не
изводи се закључак у односу на читаву популацију.
5
Кростабулација представља таблични приказ односа између више варијабли. Служи за описивање
повезаности између варијабли.
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питања вишеструког избора, полуотвореног типа, па су приказани само сумирани
резултати.
На графику 1. је приказана процентуална заступљеност одговора који се односе на
потешкоће у припреми наставе/часа у одељењима са ученицима по ИОП-у. Најчешће
потешкоће наставницима су биле што нема довољно литературе за рад (46%) и
прилагођавање начина предавања потребама ученика који раде по ИОП-у (52%), док је
прилагођавање садржаја предмета навело само 23 наставника. Изненађује мали број
наставника који као проблем наводи недостатак времена.

График 1. Најчешће потешкоће у припреми наставе/часа у одељењима са ученицима по ИОП-у

На графику 2. приказани су резултати истраживања који се односе на најчешће
потешкоће са којима се наставници физике срећу при раду са ученицима по ИОП-у.
Већини наставника је био проблем организација рада са учеником по ИОП-у током
часа физике, док мањи број наставника има проблем у самој интеракцији са
ученицима са којима ради по ИОП-у. Висок је проценат ученика који не долазе на
допунску наставу, чак 30%, што захтева бољу сарадњу са родитељима, разредном
старешином и психолошко-педагошком службом. Постојање више од два ученика по
ИОП-у у одељењу је представљало проблем за 20 наставника, док је 24 наставника
издвојило попуњавање документације и писање персонализованог плана, као нешто
што има ствара потешкоће.

График 2. Најчешће потешкоће у раду са ученицима по ИОП-у
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На графику 3. приказани су извори материјала које наставници физике користе
за припрему часа у одељењима у којима раде са децом по ИОП-у. Највећи број
наставника користи стандардне уџбенике или садржаје који се налазе на интернету и
затим их прилагођава настави по ИОП-у. Један број наставника осмишљава сам
питања и задатке за ученике који раде по ИОП-у.

График 3. Извори за материјал за припрему наставе/часа за ученике по ИОП-у

30

Наредна питања на која је требало да одговоре наставници су се односила на
ефикасност у обради конкретних наставних тема од шестог до осмог разреда основне
школе.
Када се ради о шестом разреду, највише потешкоћа је било са претварањем
мерних јединица и то код наставника који су имали преко 10 година искуства, док је
најмање потешкоћа било са механичким кретањем и силом, што се може видети у
Табели 5. Можемо закључити да су механичко кретање и сила области које се
најлакше обрађују, као и то да су их подједнако лако објашњавали наставници свих
искуствених нивоа.

Табела 5. Области у шестом разреду са којима је наставницима било тешко односно лако
радити у поређењу са радним стажом наставника.
Области у шестом разреду које су биле наставницима тешке за обраду
Претварање
Механичко
мерних
Мерење
кретање
јединица

Стаж

Сила

Маса и
Густина

Притисак

Немам
искустава

до 5

4

1

0

1

0

1

2

6-10

2

1

1

1

1

2

0

11-20

9

4

0

0

2

3

0

20+

5

0

1

0

2

2

2

20

6

2

2

5

8

4

Укупно

Области у шестом разреду које су биле наставницима лаке за обраду
Претварање
Механичко
мерних
Мерење
кретање
јединица

Стаж

Сила

Маса и
Густина

Притисак

Немам
искустава

до 5

1

0

3

2

1

2

1

6-10

1

2

3

0

2

0

1

11-20

2

2

9

5

1

0

2

20+

0

3

4

3

1

2

0

4

7

19

10

5

4

4

Укупно
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Сличан закључак се може извести и када се посматра у односу на број ученика са
којима су наставници физике радили по ИОП-у , што је дато у Табели 6. Изненађујућ је податак
да је чак 20 наставника означило претварање мерних јединица и 8 наставника тему притисак,
као најтеже за рад са децом по ИОП-у.
Табела 6. Области у шестом разреду са којима је наставницима било тешко односно лако
радити у поређењу са бројем ученика са којима су радили по ИОП-у
Области у шестом разреду које су биле наставницима тешке за обраду
Претварање
мерних
Мерење
јединица
Бр.
Уч.

Механичко
кретање

Сила

Маса и
Густина

Притисак

Немам
искустава

1-5

5

2

1

2

1

3

4

6-10

6

1

0

0

1

2

0

11

9

3

1

0

3

3

0

20

6

2

2

5

8

4

Укупно

Области у шестом разреду које су биле наставницима лаке за обраду
Претварање
мерних
Мерење
јединица
Бр.уч

Механичко
кретање

Сила

Маса и
Густина

Притисак

Немам
искустава

1-5

2

4

6

1

1

4

2

6-10

0

1

5

4

1

0

0

11

2

2

8

5

3

0

2

4

7

19

10

5

4

4

Укупно
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У седмом разреду се може уочити да су области равнотежа и топлота истакнуте
као теже за обраду, док су енергија, и кретање лакше, што је приказано у Табели 7.
Интересантан је податак да је један део наставника физике између 11-20 година
искуства имао тешкоће у објашњавању појмова из област равнотеже, док већина
осталих наставника није имао проблем са том облашћу.

Табела 7. Области у седмом разреду са којима је наставницима било тешко, односно лако
радити у поређењу са радним стажом наставника
Области у седмом разреду које су биле наставницима тешке за обраду

Стаж

Сила

Кретање

Сила
Теже

Трење

до 5

0

1

0

0

2

1

5

6-10

1

1

0

0

0

0

6

11-20

1

0

0

1

9

3

5

20+

1

5

1

1

0

1

4

3

7

1

2

11

5

20

Укупно

Равнотежа Енергија Топлота

Области у седмом разреду које су биле наставницима лаке за обраду

Стаж

Сила

Кретање

Сила
Теже

Трење

до 5

2

2

0

1

3

1

0

6-10

1

2

1

0

1

3

0

11-20

0

7

2

0

3

5

1

20+

0

3

0

0

3

6

1

3

14

3

1

10

15

2

Укупно

Равнотежа Енергија Топлота
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У односу на број ученика са којима су радили по ИОП-у, већина наставника је
означила области енергија, кретање и равнотежу као тешке за обраду, чак укупно 34
испитаника од 50, док сила топлота била најлакша за приближавање ученицима, као
што се види из Табеле 8. Интересантан је податак да је 11 наставника означило као
лаку област равнотеже, и то већином насатавници који су радили са преко 6 детета по
ИОП-у.

Табела 8. Области у седмом разреду са којима је наставницима било тешко односно лако
радити у поређењу са бројем ученика са којима су радили по ИОП-у
Области у седмом разреду које су биле наставницима тешке за обраду

Бр. уч

Сила

Кретање

Сила
теже

Трење

1-5

1

5

1

1

1

7

1

6-10

1

3

0

0

4

2

1

11

1

6

2

0

5

6

0

3

14

3

1

10

15

2

Укупно

Равнотежа Енергија Топлота

Области у седмом разреду које су биле наставницима лаке за обраду

Бр. уч

Сила

Кретање

Сила
теже

Трење

1-5

1

2

0

0

5

0

10

6-10

0

2

1

2

2

1

3

11

2

3

0

0

4

4

7

3

7

1

2

11

5

20

Укупно

Равнотежа Енергија Топлота
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У осмом разреду видимо да су као теже теме означене електрично поље и
електрична струја, док су лакше области светлост и осцилације, што је приказано у
Табели 9.
Табела 9. Области у осмом разреду са којима је наставницима било тешко односно лако
радити у поређењу са радним стажом наставника
Области у осмом разреду које су биле наставницима тешке за обраду
Све

Стаж

Осцилације Светлост

Ел.
поље

Ел.
струја

Магнетно
поље

Атомска
физика

Нисам
радио

до 5

1

1

2

1

1

0

2

1

6-10

0

0

1

1

5

0

1

0

11-20

0

1

0

6

6

2

3

0

20+

0

0

0

2

3

1

2

4

1

2

3

10

15

3

8

5

Укупно

Области у осмом разреду које су биле наставницима лакше за обраду
Све

Стаж

Осцилације Светлост

Ел.
поље

Ел.
струја

Магнетно
поље

Атомска
физика

Нисам
радио

до 5

1

1

2

2

1

1

0

1

6-10

0

4

0

2

1

1

0

0

11-20

0

3

10

0

2

3

1

0

20+

0

3

2

0

2

1

1

4

1

11

14

4

6

6

2

5

Укупно
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Сличан резултат се добија и ако се посматра у односу на број ученика са којима
су наставници радили по ИОП-у , што је приказано у Табели 10. Један наставник је
означио све области у осмом разреду као поједнако тешке и лаке за обраду и његов
одговор неће бити узиман у обзир у даљем разматрању.

Табела 10. области у осмом разреду са којима је наставницима било тешко односно лако
радити у поређењу са бројем ученика са којима су радили по ИОП-у
Области у осмом разреду које су биле наставницима тешке за обраду
Све

Бр. уч

Осцилације Светлост

Ел.
поље

Ел.
струја

Магнетно
поље

Атомска
физика

Нисам
радио

1-5

1

1

2

1

5

0

4

3

6-10

0

0

0

4

4

0

1

1

11

0

1

1

5

6

3

3

1

1

2

3

10

15

3

8

5

Укупно

Области у осмом разреду које су биле наставницима лаке за обраду
Све

Бр. уч

Осцилације Светлост

Ел.
поље

Ел.
струја

Магнетно
поље

Атомска
физика

Нисам
радио

1-5

1

5

4

2

2

1

0

3

6-10

0

1

2

1

3

3

0

1

11

0

5

8

1

1

2

2

1

1

11

14

4

6

6

2

5

Укупно
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У питањима која су се односила помоћ коју наставници добијају за потребе
ефикаснијег рада са децом по ИОП-у добијени су резултати који су приказани у Табели
11. Показало се да би од великог значаја било присуство педагошког сарадника за
време часа (просечна оцена 4.04 на скали од 1 до 5). Наставници су веома лоше
оценили подршку од стране педагошких служби у својим школама. Незадовољни су
инструкцијама и подршком од стране издавача (просечна оцена 1.46 на скали од 1 до
4). Наставници физике опажају недостатак времена као један од фактора који им у
многоме отежава рад са децом по ИОП-у, што је у контрадикцији са претходно датим
одговорима на прво питање. Такође се може видети да се не практикује
прилагођавање задатака ученицима по ИОП-у.
Табела 11. Аритметичка средина и распон вредности по ставкама које су им помогле односно
нису помогле у раду са ученицима по ИОП.
Број
учесника

Минимум

Максимум

Аритметичка Стандардна
средина
девијација

помоћ од стране
стручних сарадника

50

1

3

1.92

0.724

стално присуство
педагошког
сарадника

50

1

5

4.04

1.009

коришћење
демонстрационих
огледа

50

1

3

2.38

0.635

помоћ од стране
издавача уџбеника
за физику

50

1

4

1.46

0.676

прилагођавање
рачунских задатака

50

0

3

1.54

1.460

сарадња са
осталим ученицима

50

0

5

3.42

.992

израда
пресонализованог
плана рада

42

1

5

3.19

1.254

посвећивање
довољно времена
током часа
ученицима по ИОПу

50

1

3

1.64

0.663

помоћ на
семинарима

50

0

5

2.22

1.375

извођење
лабораторијских
вежби

50

1

3

2.26

0.694

Валидних
испитаника

42
37

Из табеле 12. можемо да закључимо да се наставници сусрећу са много
проблема и потешкоћа током трајања наставе на даљину. Стечено знање ученика који
раде по ИОП-у на даљину је по утиску наставника физике веома ниско. Свега једна
ставка показује аритметичку средину од 2,08 док су све остале ниже. Овакви одговори
имплицирају да је већина наставника веома мало тога успела да уради са ученицима
по ИОП-у током трајања наставе на даљину.
Табела 12. Аритметичка средина и распон вредности према ставкама које показују колико су
наставници успели да објасне теме из физике ученицима по ИОП-у у настави на даљину.
Број
учесника

Минимум

Максимум

Аритметичка Стандардна
средина
девијација

закон спојених
судова

49

0

5

1.69

1.388

зависност притиска
од величине
додирне површине

50

0

5

1.86

1.471

постојање
основних мерних
јединица

50

0

5

1.88

1.520

објаснили
исправно
коришћење
мерила и мерних
инструмената

50

0

5

2.08

1.589

претварање
кинетичке енергије
у потенцијалну
енергију

50

0

5

1.94

1.376

електрично и
магнетно дејство

50

0

5

1.68

1.316

успешност просек

50

0

4.17

1.86

1.133

проблеми током
наставе на даљину
у
раду
са
ученицима
по
ИОП-у

50

1

5

3.52

1.147

Валидних
испитаника

49
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4. Дискусија и примери реализације ИОП-1 и ИОП-2
На основу претходних резултата може се закључити да је наставницима са преко
десет година искуства било најтеже да у шестом разреду објасне претварање мерних
јединица. Један од разлога може лежати у томе да ученици који раде по ИОП-у
најчешће не могу да мемориишу много података и да тешко усвајају нове дотад
непознате појмове. Такође, ученици са сметњама имају најчешће проблема са
математичким операцијама и њиховом применом на конкретне проблеме. Наставници
са искуством преко 10 година, без довољно савремених знања из психологије, можда
теже могу да се прилагоде на њихов начин учења и размишљања, па стога нису
довољно флексибилни и иновативни у налажењу начина да ученици који раде по ИОПу усвоје законитости које важе код претварања мерних јединица. Ученицима ову тему
треба приближити помоћу интерактивних квизова или практичним мерењима на
пример, као што је приказано у табели 13., која представља пример једног доброг
написаног персоналног плана за ученика са сметњама у развоју. Уколико ученик не
може да усвоји претварање мерних јединица, онда захтеве треба смањити на пример,
тражити од ученика да израти масу шећера у кашикама, запремину воде у чашама или
дужину у дужинама штапа.
Табела 13. Пример персонализованог плана (ИОП-2) за наставну јединицу претварање мерних
јединица за време
Предмет/област: Физика/Б1
Кораци/Активности:
Претварање мерних
јединица за време

1. Ученик помоћу
наставника црта табелу са
мерним једницама за
време

2. Ученик спаја времена на
дигиталном нацртаном сату
са нацртаним аналогним
часовницима са подеоцима;
исписује времена испод
нацртаних часовника са
подеоцима.
Ученик прави од картона
аналогни часовник са

Циљ (очекивана промена): ученик зна основну и веће јединице
мере за време и зна да претвара мерне јединице за време
Укупно трајање: прво полугодиште
Начин провере
Учесталост и Исход/очекивана
Реализатори
остварености
трајање
промена
исхода
зна да је секунда
основна мерна
2 пут
јединица за време
седмично
зна да постоје веће
Наставник ,
(редовна
мерне јединице за
ученик
настава 10
време,
мин/час)Ниво
зна да наведе веће
тромесечја
Усмени
мерне јединице за
одговори,
време
писмени
одговори на
папиру
2 пут
седмично зна да препозна које
Наставник,
(редовна
време показује
ученик
настава 10 аналогни часовник са
мин/час)Ниво
подеоцима
тромесечја
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казаљкама. Наставник
задаје ученику одређено
време за које он треба
правилно да постави
казаљке.
3. Ученик усваја међусобне
односе између основне
мерне јединица за време и
већих мерних јединица за
време гледањем на сат и
бројањем подеока
4. Ученик са друговима из
одељења игра квиз
асоцијација где је крајње
решење време или добија
осмосмерку да реши са
појмовима везаним за
време

2 пут
зна међусобне
седмично
односе између
Наставник,
(редовна
основне мерне
ученик
настава 10 јединице за време и
мин/час)Ниво
већих мерних
тромесечја јединица за време
2 пут
седмично
Зна да препозна
Наставник,
(редовна
појмове везане за
ученик
настава 10
време и шта они
мин/час)Ниво
ознаавају
тромесечја

Области механичко кретање и сила у шестом разреду су пуне једноставних
демонстрационих огледа које скоро сви ученици могу да изведу. То у многоме
олакшава објашљавање ове области ученицима који раде по ИОП-у. Наставни
садржаји из ове области се могу врло лако илустровати примерима из свакодневног
живота, терминима које свако дете разуме. Деца на основу сопственог искуства могу
да закључе неке физичке законитости о природним појавама. Ова област обухвата
такође и математички најлакше задатке, па се већина ученика који немају проблема са
математичким операцијама, лако сналази са њима. У табели 14. биће дат један пример
лоше написаног персонализованог плана за наставну област Механичко кретање.
Табела 14. Пример персонализованог плана (ИОП-1) за наставну област механичко кретање
Предмет/област: Циљ (очекивана промена): препознавање појмова везаних
Физика/Механичко
за механичко кретање
кретање
Укупно трајање: 2 месеца
Начин провере
Кораци/Активности:
Учесталост и Исход/очекивана
Реализатори
остварености
трајање
промена
исхода
1.Препознавање
уме да препозна
Наставник,
појмова везаних за
септембар
основне појмове
ученик
кретање
везане за кретање
Усмени одговори,
уме да препозна
2.Препознавање
писмена провера:
Наставник,
врсту кретања
врсте кретања према
септембар
записивање
ученик
према облику
облику путање
у радној
путање
свесци
уме да препозна
3. Препознавање
Наставник,
октобар
равномерно
равномерног кретања
ученик
кретање
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4. Препознавање
ознака за пређени
Наставник,
пут, протекло време и
ученик
брзину

октобар

Уме да препозна
ознаке за пређени
пут, протекло
време и брзину

У овом персонализованом плану наставе за ИОП-1 за наставну област
механичко кретање је премало активности, пошто ИОП-1 представља само измену
садржаја и исхода који се прилагођавају ученику. Област у оквиру овог плана означава
на коју приоритетну област се ИОП доноси (погледати одељак Поступак доношења
ИОП-а), а не на област у физици која се обрађује. То спада под активности, које
можемо сматрати наставним областима за ИОП-2 или наставним јединицама за ИОП-1.
Свака активност се састоји од низа корака. У овом плану кораци нису добро
дефинисани, јер се не виде поступци и методе помоћу којих наставник и ученик
долазе до жељеног исхода. На који начин ученик препознаје основне појмове везане
за кретање, да ли помоћу илустрација, анимација, игара, табела или на неки други
начин итд. У колони учесталост и трајање не стоји колико често се ови кораци
понављају. Препоручено је да се кораци мењају током часа, а овде не пише колико
оквирно трају. Пошто је ово план за ИОП-1, неопходно је да ученик, у складу са
његовим могућностима, не остане само на нивоу препознавања, већ да буду
заступљени виши нивои.
У седмом разреду области равнотежа и топлотне појаве показале су се као
најтеже за обраду. Разлог вероватно лежи у томе што су ове области пуне апстрактних
појмова, као што су момент силе, количина топлоте, специфични топлотни капацитет
итд. Ови појмови су тешко објашњиви деци која раде по ИОП-у јер већина њих има
проблем са апстрактним мишљењем. Услови равнотеже је била наставна јединица
која је била најтежа за обраду. Један део је у томе што она за своје разумевање
захтева пропорцију, која може представљати проблем деци по ИОП-у, услед
недовољног знања математике. Један од недостатака оваквих истраживања је са
каквим ученицима по ИОП-у је радио узорак наставника са годинама стажа од 11 до 20
година, па је стога могуће да због њихових специфичности наставници физике су
имали проблема у објашњавању области равнотеже. Код области равнотежа
наставницима би од помоћи могле бити интерактивне симулације али и саме вежбе
помоћу теразија или у недостатку истих канатара, ученици закључују који су све услови
неопходни да би тело било у равнотежи. Такође, ученици се могу одвести у парк и
тамо на примеру клацкалице кроз игру, повезати са облашћу равнотеже. Термине у
области топлоте могу се повезати са ситуацијама из свакодневног живота и генерално
своја предавања више базирати на самој практичној примени. У табели 15. дат је
пример једног написаног персонализованог плана за наставну област Топлотне појаве
за ученика по ИОП-у 2.
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Табела 15. Пример персоналног плана (ИОП-2) за наставну област топлотне појаве
Предмет/област:
Физика/Б1
Кораци/Активности:
Топлотне појаве

Циљ (очекивана промена): ученица препознаје појмове
топлоте, температуре и агрегатна стања воде
Укупно трајање: друго полугодиште
Начин провере
Учесталост и Исход/очекивана
Реализатори
остварености
трајање
промена
исхода

1. Ученик изводи оглед
код куће са пластичном
флашицом воде, тако
што је до врха пуну и
затворену ставља у
Наставник,
замрзивач. Сутрадан, он
ученик
у свесци записује шта се
са њом десило и
показује наставнику,
који са њим разговара о
томе.

2 пут
седмично
(редовна
Зна да се води при
настава 10
хлађењу шири –
мин/час)
аномалија воде
Ниво
полугодишта

2 пут
седмично
2. Ученик црта у свесци
(редовна
Препознаје
Наставник,
асоцијације за топла и
настава 10
појмове топло и
ученик
хладна тела
мин/час)
хладно
Ниво
полугодишта
2 пут
3. Ученик уз помоћ
седмично
Зна да очита
наставника очитава
(редовна
температуру са
Наставник,
температуру са
настава 10
аналоних и
ученик
аналогних и дигиталних
мин/час)
дигиталних
термометра
Ниво
термометра
полугодишта
4. Ученик уз помоћ
2 пут
наставника препознаје
седмично
Препознаје
агрегатна стања воде и Наставник,
(редовна
агрегатна стања и
фазне прелазе воде на
ученик
настава 10
фазне прелазе
примерима из живота и
мин/час) Ниво
воде
црта хамер на ту тему
полугодишта

Усмени
одговори,
писмени
одговори на
папиру

Област кретање као и у шестом разреду, у седмом је била најлакша за обраду
наставницима физике. Разлог томе је њена повезаност са свакодневним животом и
терминима који су ученици упознати. Наставници од ученика који раде по ИОП-у
вероватно не траже израду рачунских задатака, који нису предвиђени основним и
средњим нивом образовних стандарда, већ свој рад базирају на теорији.
Светлосне појаве је у осмом разреду, област физике која обилује
демонстрационим огледима који су интересантни деци свих узраста. Ти огледи су
једноставни и не захтевају много финансијских средстава нити додатних улагања. На
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интернету могуће је наћи много занимљивих видео садржаја којима деци са сметњама
у развоју се могу ближе објаснити појаве везане за светлост. Осцилације и таласи
спадају такође у област у којој се може извести огледи који објашњавају природне
појаве. Чак и ученици са оштећењем слуха могу осећајући вибрације схватити ове
огледе. Ове две наставне области у физици имају најједноставније рачунске задатке, за
које није потребно напредно знање математике, па и то додатно олакшава
приближавање ових области.
Већина школа у Србији није довољно добро опремљена наставним средствима
и дидактичким материјалом за наставу физике, што се најбоље огледа у осмом
разреду у наставним областима електрично поље и електрична струја. Недостатак
опреме и са тиме повезано одсуство лабораторијских вежби везаних за електрично
поље и струју, наставницима је теже да ученицима представе и приближе појаве и
законитости, пошто се ученици по ИОП-у онда морају ослањати на апстрактно
мишљење које је код њих недовољно развијено. Наставници физике се увелико
ослањају на симулације и видео садржаје, али без лабораторијских вежби и
демонстрационих огледа у којима би и ученици учествовали ова област ће остати
тешка за разумевање ученицима који раде по ИОП-у. Једно од решења је да
наставници импровизују, на пример правећи струјна кола од лимун батерија или
електроскопе итд. Материјал за овакве инструменте може се наћи у свим боље
снадбевеним кинеским радњама, по приступачним ценама. Рачунски задаци из
области могу бити врло захтевни математички, па их треба прилагођавати, бирајући
само оне неопходне за разумевање појаве и који имају практичну примену, при том
гледајући да буду на основном нивоу образовних стандарда.
Током трајања наставе на даљину, наставници су се сусретали са много
проблема у преношењу знања из физике ученицима који раде по ИОП-у. Неки од
разлога су били низак ниво информатичких компентенција како наставника, тако и
ученика, затим пошто су ученици по ИОП-у већином из сиромашнијих породица
недостатак технолошких средстава, као што су мобилни телефони, компјутери, приступ
интернету. Током оваквог вида наставе родитељи постају активни учесници у процесу
и у многоме зависи и од њихове воље и знања дететов резултат. У табели 16. биће дат
пример персонализованог плана (ИОП-2) за наставну област механичко кретање током
трајања наставе на даљину, када морате укључити упроцес наставе.
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Табела 16. Пример персонализованог плана (ИОП-2) за наставну област притисак током
трајања наставе на даљину
Предмет/област: Физика/Б1

Кораци/Активности:
Притисак

Циљ (очекивана промена): Ученик препознаје од чега зависи
притисак чврстих тела и течности и разуме закон спојених судова
Укупно трајање: друго полугодиште
Учесталост
Начин провере
Исход/очекивана
Реализатори
и
остварености
промена
трајање
исхода

1. Наставник путем
телефонског позива
објашњењава оглед са
балоном, прстом и
иглом. Наставник пита
ученика да ли ће балон
1 пут
пући ако на њега
Наставник , седмично
делујемо прстом или
ученик
Ниво једног
иглом. Наставник путем
месеца
телефонског позива
пита ученика да ли је
ексер лакше закуцати
оштријим или тупим
делом у дрво.
2. Наставник шаље сестри
слику на којој ученик
треба да обоји фигуру
која врши најмањи
притисак на површинуУченик црта слику у
свесци,боји
1 пут
Наставник,
одговарајућу фигуру,
седмично
ученик,
затим слику свеске
Ниво једног
родитељ
шаље наставнику
месеца
поруком на
родитељском
messenger-у. Наставник
путем телефонског
позива са учеником
анализира слику.
3. Наставник путем
телефонског позива
објашњава ученику
оглед са избушеном
флашицом и водом.
1 пут
Ученик изводи оглед и Наставник, седмично
објашњава наставнику
ученик
Ниво једног
шта је уочио. Наставник
месеца
коригује ученика ако је
погрешио и помаже му
да дође до исправних
закључака.

Ученик зна да је
притисак већи ако је
додирна површина
мања.

Путем слика на
родитељском
Ученик зна да је
messenger-у.
притисак мањи ако је
Путем
већа додирна
телефонског
површина.
позива.

Ученик препознаје да
притисак течности
зависи од висине
стуба течности
(дубине).
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4. Наставник објашњава
ученику, путем
телефонског позива, на
примеру великих
паковања течних
детерџента да ће ниво
течности остати исти у
оба дела.

1 пут
Наставник, седмично Ученик разуме закон
ученик
Ниво једног
спојених судова
месеца

Ученицима по ИОП-у тешко је било објаснити увођење вандредног стања и
самог концепта учења на даљину. Наставници су стога често имали проблем да ступе
са њима у контакт или су то радили преко посредника, најчешће родитеља. Недостатак
интеракције између наставника и ученика утицао је на то да наставници неуспешно
пренесу градиво физике током трајања наставе на даљину. Једина област у физици у
којој су настваници имали мало бољи проценат успешности, била је исправно држање
и руковање мерилима и мерним инструменатима. Али можда успешност ове области
лежи у томе што је један њен део био заступљен приликом нормалне наставе.
Наставници нису у доброј мери били оспособљени за рад у оваквим условима и
требало им је времена да се прилагоде насталим околностима Већина наставника није
прешла обуку за рад са дигиталним садржајима и системима за учење на даљину.
Иако су издавачке куће отвориле своје дигиталне учионице свима, било је проблема
приликом регистрације на исте. Свакако да у многоме зависи и од способности
ученика, односно, да ли је ИОП-1 или ИОП-2. Све ово може а се истражи у неким
наредним научним истраживањима.
Највећи проблем са којим се наставници физике сусрећу је недовољна подршка
пружена од стране стручних сарадника и издавача уџбеника. Колико је аутору овог
рада познато у Србији постоји само један уџбеник за сваки разред основне школе за
рад са децом по ИОП-у, издавача Алка скрипт и једна издавачка кућа својим
корисницима пружа приручник наставних листова6 за рад са децом по ИОП-у. Друге
издавачке куће пружају приручнике за сналажење за рад са децом са сметњама у
развоју.7 Генераално, наставници су слабо информисани чак и о овим могућностима,
али је потребно од издавачких кућа захтевати да посвете више времена и труда у
креирању материјала који би помогао наставницима физике за рад са децом по ИОП-у.
Очигледно је да се наставници физике не сналазе најбоље при раду са децом по ИОП-у
и да им је потребна помоћ, али због недостатка стручних сарадника у школама,
вероватно је то разлог овако негативног одговора наставника.
Упоређивањем Табеле 11. и графика 2. видимо да је наставницима проблем
недостатак времена током часа да се посвете ученицима по ИОП-у, што може бити
услед недовољне организације рада. Видимо из графика 1. да је наставницима велики
6
7

Вулкан знање
Нови Логос, Едука
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поблем и прилагођавање садржаја и начина рада као и сама израда плана за час са
ученицима по ИОП-у. Све ово узрокује проблеме које наставници имају са
организацијом времена на часу са децом која раде по ИОП-у.
Наставници у највећем броју случајева не задају рачунске задатке ученицима по
ИОП-у. Ученицима треба задавати рачунске задатке али их притом прилагођавати
сваком ученику да може да их уради.
Помоћ који су стекли на семинарима наставници су оценили средњом оценом
2,22. Општи утисак је међутим да наставницима физике су потребни семинари који
пружају конкретне информације при раду са децом по ИОП-у, поготову из области
физике, с обзиром да је већина семинара уопштеног типа.
Наставници сусе у великој мери изјавили да би им присуство педагошког
асистента веома користило током трајања наставе. Самим тим не би бринули да ли су
довољно времена посветили и да ли су остали ученици остали ускраћени за знање из
физике.
Извођење демонсрационих огледа и лабораторијских вежби наставницима
физике није ни помогло ни одмогло приликом рада са ученицима по ИОП-у. Израда
персонализованог плана наставницима физике није представљала велики проблем.
Сарадња са осталим ученицима је прилично добро оцењена од наставника физике у
одељењима са ученицима који раде по ИОП-у.
Врло је мало тога што тренутно иде на руку наставницима физике. Разлози за
овако слабу подршку можда леже и на универзитетима и у самим школама, у
министарству.
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Закључак
Ученици који раде по ИОП-у се срећу са многим тешкоћама током живота и
школовања. Највећи проблем је дискриминација друштва према њима. Увођење
инклузије у школе превасходно има циљ развијање емпатије према тој деци,
прихватање различитости и учења пружања помоћи онима којима је она неопходна.
Други разлог је право на једнако квалитетно образовање за све категорије друштва.
Наставници физике се приликом рада са децом по ИОП-у имају много проблема
од којих на неке могу да утичу а на неке не. Целокупан систем школства треба да
помогне наставницима у савладавању ових проблема, почев од министартства, затим
универзитета који би увели педагошке предмете за рад са таквом децом, па их самих
школа и њихових запослених.
Физика као фундаментална наука, која је основни покретач напретка
човечанства, је неопходна за сналажење у савременом животу. Стога наставници
физике имају велику обавезу њеног преношења млађим нараштајима, поготову њеног
функционалног знања. Настава физике са ученицима по ИОП-у треба да се базира на
њеној примењивости у свакодневном животу и разумевању природних појава које нас
окружују. У овом свету који се непрестано мења и од нас захтева прилагођавање
новонасталим ситуацијама, физика својим разумевањем нас и ученике чини
компентентнијим за живот и рад у таквом окружењу.
Недостаци овог истраживања су непознавање узорка ученика по ИОП-у са
којима су наставници радили, заједничко сагледавање ученика по ИОП 1 и ИОП 2,
мали узорак испитаника. Препорука за даља истраживања је раздвајање истраживања
по сметњама за наставу физике.
Корист овог истраживања представља то што су сада будући наставници физике
више упознати са самим током доношења ИОП-а, врстама сметњи које се могу јавити и
неким предлозима за њихово превазилажење, упознавање са неким проблемима који
се јављају прилоком рада са децом по ИОП-у и упознавање са примерима писања
персонализованог плана за наставу физике.
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Додатак 1.
Упитник коришћен у мастер раду.

Проблеми у настави физике при раду са ученицима по ИОП-у
Пол:



Женски
Мушки

Године старости:





25-30
31-40
41-50
51-65

Године радног стажа у образовању:





до 5
од 6 до 10
од 11 до 20
преко 20

Са колико ученика по ИОП-у сте радили:




1-5
6-10
11+

1. Које су најчешће потешкоће у припреми наставе/часа у одељењима са ученицима по
ИОП-у?






Недовољна литература за рад са ученицима по ИОП-у
Прилагођавање садржаја предмета потребама детета
Прилагођавање начина предавања потребама детета
Писање припреме за час за ученике по ИОП-у
Друго___________________________

2. Које су најчешће потешкоће у раду са ученицима по ИОП-у?




Интеракција са ученицима по ИОП-у
Израда рачунских задатака
Организација рада са учеником по ИОП-у у одељењу
49






Постојање више од 2 ученика по ИОП-у у одељењу
Недолазак ученика по ИОП-у на допунску наставу
Попуњавање документације и писање персонализованог плана наставе
Друго___________________________

3. Из којих извора налазите материјал за припрему наставе/часа за ученике по ИОП-у?








Од колега из других школа
Из стандардних уџбеника предвиђених за тај узраст
Из стандардних збирки задатака предвиђених за тај узраст
Из збирке за завршни испит
Преко интернета
Из приручника и збирки задатака предвиђених за ученике по ИОП-у
Друго___________________________

4. Која област у физици у шестом разреду Вам је била најтежа за рад са ученицима по
ИОП-у?








Претварање мерних јединица
Мерење
Механичко кретање
Сила
Маса и густина
Притисак
Нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у шестом разреду

5. Која област у физици у шестом разреду Вам је била најлакша за рад са ученицима по
ИОП-у?








Претварање мерних јединица
Мерење
Механичко кретање
Сила
Маса и густина
Притисак
Нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у шестом разреду

6. Која област у физици у седмом разреду Вам је била најтежа за рад са ученицима по
ИОП-у?




Сила
Кретање
Сила теже
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Трење
Равнотежа тела
Рад, снага и механичка енергија
Топлотне појаве
Нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у седмом разреду

7. Која област у физици у седмом разреду Вам је била најлакша за рад са ученицима по
ИОП-у?









Сила
Кретање
Сила теже
Трење
Равнотежа тела
Рад, снага и механичка енергија
Топлотне појаве
Нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у седмом разреду

8. Која област у физици у осмом разреду Вам је била најтежа за рад са ученицима по
ИОП-у?








Осцилаторно и таласно кретање
Светлосне појаве
Електрично поље
Електрична струја
Магнетно поље
Елементи атомске и нуклеарне физике
Нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у осмом разреду

9. Која област у физици у осмом разреду Вам је била најлакша за рад са ученицима по
ИОП-у?








Осцилаторно и таласно кретање
Светлосне појаве
Електрично поље
Електрична струја
Магнетно поље
Елементи атомске и нуклеарне физике
Нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у осмом разреду

10. У коликој мери је присутна помоћ од стране стручних сарадника приликом рада са
ученицима по ИОП-у?
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веома је присутна помоћ
мало је присутна помоћ
није присутна помоћ

11. У којој мери би Вам помогло стално присуство педагошког сарадника приликом
часова када радите са ученицима по ИОП-у?






веома ми би помогло
помогло би ми
не би ми ни помогло ни одмогло
мало би ми помогло
одмогло би ми

12. У коликој мери постоји помоћ од стране издавача уџбеника за физику приликом
рада са ученицима по ИОП-у?




веома је присутна помоћ
мало је присутна помоћ
није присутна помоћ

13. У коликој мери користите демонстрационе огледе у раду са ученицима по ИОП-у?




веома их користим
мало их користим
не користим их

14. У коликој мери извођење лабораторијских вежби олакшава усвајање градива из
физике ученицима по ИОП-у?




веома олакшава
мало олакшава
не олакшава

15. У коликој мери прилагођавате рачунске задатке у раду са ученицима по ИОП-у?





веома их прилагођавам
прилагођавам их у умереној мери
не прилагођавам их
не задајем рачунске задатке ученицима по ИОП-у

16. Колико успешно сарађујете са осталим ученицима током часа при раду са децом
по ИОП-у?



веома успешно
успешно
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ни успешно ни неуспешно
мало успешно
неуспешно

17. У којој мери Вам представља проблем израда пресонализованог плана рада за
ИОП?






уопште не
мало ми представља проблем
нити ми представља проблем нити не
представља ми проблем
веома ми представља проблем

18. Да ли мислите да посвећујете довољно времена током часа ученицима по ИОП-у?




Да
Не
Да, али бих могла/могао више

19. Колико су Вам семинари помогли у раду са ученицима по ИОП-у?







нисам похађао семинаре
уопште не
веома мало
и да и не
помогли су
све ми је разјашњено

20. Да ли сте имали проблема током наставе на даљину у раду са ученицима по ИОПу?






уопште не
веома мало
и да и не
да
веома

21. Колико успешно сте ученицима шестог разреда по ИОП-у објаснили закон спојених
судова током трајања наставе на даљину?





врло успешно
успешно
ни успешно ни неуспешно
мало успешно
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неуспешно
нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у шестом разреду

22. Колико успешно сте ученицима шестог разреда по ИОП-у објаснили зависност
притиска од величине додирне површине током трајања наставе на даљину?







врло успешно
успешно
ни успешно ни неуспешно
мало успешно
неуспешно
нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у шестом разреду

23. Колико успешно сте ученицима шестог разреда по ИОП-у 2 објаснили постојање
основних мерних јединица током трајања наставе на даљину?







врло успешно
успешно
ни успешно ни неуспешно
мало успешно
неуспешно
нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у 2 у шестом разреду

24. Колико успешно сте ученицима шестог разреда по ИОП-у 1 објаснили исправно
коришћење мерила и мерних инструмената током трајања наставе на даљину?







врло успешно
успешно
ни успешно ни неуспешно
мало успешно
неуспешно
нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у 1 у шестом разреду

25. Колико успешно сте ученицима седмог разреда по ИОП-у објаснили претварање
кинетичке енергије у потенцијалну енергију током трајања наставе на даљину?







врло успешно
успешно
ни успешно ни неуспешно
мало успешно
неуспешно
нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у у седмом разреду
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26. Колико успешно сте ученицима осмог разреда по ИОП-у 2 објаснили електрично и
магнетно дејство током трајања наставе на даљину?







врло успешно
успешно
ни успешно ни неуспешно
мало успешно
неуспешно
нисам радила/радио са ученицима по ИОП-у 2 у осмом разреду
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