Студијски програм: Интегрисане академске студије мастер ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ
Назив предмета: Инклузија у настави физике
Наставник: Маја Стојановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Упознавање студената са радом и овладавање техника рада са децом са различитим типовима сметњи у
развоју. Организација рада и прилагођавање метода рада, програма и исхода учења према типу, врсти и
степену сметњи код ученика.
Исход предмета
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене:
- Опште способности: oваладавање основним техникама, концептима и методама рада са децом са
сметњама у развоју.
- Предметно-специфичне способности: оспособљавање студената да планирају, програмирају, модерно
организују, иновирају и изводе наставу физике по инклузивном моделу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе типичног развоја детета. Развојна мапа. Услови за типичан развој детета. Врсте сметњи, поремећаја
и недостатака у развоју. Развојне и стечене сметње у развоју. Физичке сметње. Сензорне сметње.
Мотортичке сметње Комбиноване сметње. Здравствена стања која компромитују типично образовање.
Когнитивне сметње. Аутизам. Интелектуална ометеност. Проблеми у учењу. Проблеми у понашању.
Проблеми у комуникацији. Комуникација са особама са сметњама у развоју. Процес реедукације у настави.
Процеси стимулације развоја функција кроз наставу физике. Универзални дизајн за учење.Планирање,
израда и спровођење Индивидуалногобразовног плана (ИОП). Евалуација ИОП-а. Препоруке за наставак
рада по ИОП-у. Асистивна технологија у настави. Израда дидактичког и наставног материјала. Уџбеници у
настави. Планирање рада експериметалних вежби. Посебне технике прилагођавања експериметлног рада са
ученицима са сметњама развоју. Технике евалуације знања. Модификација тестова. Оцењивање према ИОПу. Наставак школовања и могућности ИОП-а. Стандардизација метода рада.
Практична настава
Практичне вежбе се базирају на припреми ИОП-а за сваки тип сметње, према теоријској настави.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања (3 часа недељно у току семестра), вежбе (1 час недељно, у току семестра), ДОН (1 час недељно у
току семестра).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

25

усмени испт

50

колоквијум-и
семинар-и
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