ИОП
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА У ДИГИТАЛНОМ
ОКРУЖЕЊУ
ТИЈАНА БУРЧУЛ, ДЕФЕКТОЛОГ

УВОДНИ ДЕО
* КРАТКО ДА СЕ УПОЗНАМО (
* САДРЖАЈ РАДИОНИЦЕ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН,
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ
* УЧЕНИЦИ СА КОЈИМА РАДИМО
* ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИОП-А, ОПШТИ ДЕО( ПОВЕЗАТИ ПОСТУПАК
ИЗРАДЕ ИОПА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ)
ПОДСЕТНИК ЗА КАМЕРУ И МИКРОФОН, РУЧИЦА)

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ (образац 2)
( јаке стране/интересовање ученика и потреба за подршком)
1. Учење и како учи
2. Социјалне вештине
3. Комуникацијске вештине
4. Самосталност и брига о себи
5. Утицај спољашњег окружења на учешће, развој и учење

ИЗВОРИ ПОДАТАКА ЗА ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ(прилог)
- Чланови уже и шире породице( кроз разговор или снимак)
- Наставник- посматрањем
- Стручни сарадник- тестирањем
- Стручњаци ван школе- медицински налази
- Дете
- Вршњаци
Педагошки профил радимо да бисмо утврдили подручја за које је потребна подршка
Педагошки профил је основа за индивидуализован начин рада

Када се пише ИОП?
Онда када мере индивидуализације нису довеле до испуњености општих исхода и задовољиле образовне
потребе ученика.

Мере индивидуализације (образац 3)
1. Прилагођавамо методе рада, учила, материјале
2. Прилагођавамо простор
3. Прилагођавамо начина праћења, провере постигнућа
4. Остале мере подршке

Образац 3 - ПЛАН МЕРА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ
Процена потреба за подршком
Мере/врста подршке

За које активности,
односно
предмете/области

Кратак опис мере/врсте подршке

Прилагођавање метода,
материјала и учила

Српски
језик,
Математика, Свет
око нас, Музичка
култура, Физичко
васпитање, Ликовна
култура, Изборни
предмет,
Страни
језик

Користити апликације које немају
пуно дистрактора.Обратити пажњу
на позадину слике.
Потребно је
коришћење различитих материјала...
сликовни, звучни, тактилни
материјала
и конкретни
х
предмета.Користити методу
скривања. Дуже садржаје поделити
на мање делове, сложена упутства
поједноставити, на пр. користити
увек исте
изразе за појмове и
предмете .....
Одвојена просторија у дому, кутак
за ученика.Почети са активностима
на поду, струњачи или подлози.У
току индивидуализације, касније
обезбедити столицу која ће
обезбедити удобност.Пружити
позитивна поткрепљења, време
одржавања часа, термин као
рутина.Обезбедити помоћ( бака,
деда). Онлине час у природи.

(мере
индивидуализације)

Прилагођавање
простора/услова у
којима се активности
односно учење одвија
(нпр. отклањање
физичких баријера,
специфична
организација и распоред
активности и сл.)

Српски
језик,
Математика, Свет
око нас, Музичка
култура, Физичко
васпитање, Ликовна
култура, Изборни
предмет,
Страни
језик

Циљ пружања подршке

Реализује и прати
(ко, када)

Кроз мере приближити
садржаје
ученику, Дефектолог
пружити му могућност наставник
да савлада потребне
садржаје, да их примени
и реализује

Циљ је да се ученик
осети
сигурно,
да
ученику обезбедимо
одговарајуће услове за
рад и да нема препрека
за усвајање нових знања
што се тиче простора у
којима се учење одвија.

Прилагођавање
начина праћења
развоја детета, односно
провере постигнућа и
оцењивања ученика

Српски
језик,
Математика,
Свет
око нас, Музичка
култура,
Физичко
васпитање, Ликовна
култура,
Изборни
предмет

Понудити
прилагођене
радне
листове и задатаке за вежбање
(нпр.графички прикази са пратећим
сличицама)
Објективно оцењивање
(формативно
Базирати се на показни гест и
оцењивање)и примена
препознавање предмета и појава око стечених вештина и
знања
њега. Пратити невербалну
комуникацију ученика и покушати
извући закључке.

Остале мере подршке
Повећање жеље, воље и

(уколико их има,
навести)
Онлине активности
у групи, на пример
певање или плеснеке ативности
током онлине часа
организовати у
мањим групама

Психолошка подршка за мајку

мотивисаности детета за

Дозирана примена ауторитета који
је

рад.

дечаку неопходан.
Рад са мајком на одлагању
задовољења
дечакових потреба.

Осамостаљивање детета
у
мери у којој је то
могуће, самосталност и
брига о себи,
самопослуживање.

За кога се пише ИОП?
За ученике који:
1. има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању и
емоционалном развоју);
2. има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или
вишеструке сметње 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.

Врсте ИОП-а
ИОП 1 по прилагођеном програму , ИОП 2 по измењеном програму , ИОП 3 за надарене
ученике

ПЕРСОНАЛИЗОВАНИ ПЛАН НАСТАВЕ И
УЧЕЊА
( ОБРАЗАЦ 4)

ЗАДАТАК 1.
ПОДЕЛИЋЕМО ПРЕДМЕТЕ И ЗАЈЕДНО ЋЕМО НАПИСАТИ ПЕРСОНАЛИЗОВАНИ ПЛАН
НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА НН УЧЕНИКА ЗА КОЈЕГ СТЕ НАПИСАЛИ ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ
ДА СЕ ПОДСЕТИМО :

Учење и како учи, потребна подршка за:
- разумевање једноставних налога
- препознавање предмета из непосредне околине
- препознавање основних појмова из СОН (воће,
поврће, животиње, биљке, предмети, појаве)
- моторика шаке и прстију- крупна моторика
- вербално изражавање у виду гласова и слогова
- појам броја до 2
- координација око – рука
- орјентација у простору (горе- доле, испред- иза)
- препознавање делова тела

Социјалне вештине, потребна подршка за:
- укључивање у активности са мамом, укућанима
- вршњачка социјализација са децом која дођу у
госте( уз асистенцију преко видео позива)
Комуникацијске вештине, потребна подршка за:
- скретање пажње на налоге и упућена питања и
мотивисање на вербални и моторички одговор
(Учимо своје име...како се зовеш?/донеси лопту)
- примењивање принципа награђивања за реаговање
на позив

Самосталност и брига о себи, потребна подршка
- потребно је стално бити уз њега јер су појмови
чувања од опасности недовољно развијени
- увођење дневне рутине
- успављивање уз нпр. музику
Утицај спољашњег окружења, потребна подршка
- психолошки рад са мајком због претеране
попустљивости.

Идентификоване приоритетне области и потребе за
подршком у образовању и васпитању:
Развој говора и језика
Развој моторике
Развој орјентације у простору
Развој визуомоторне координације
Развој комуникацијских вештина и социјализације
Брига о себи и самопомоћ

Свака активност у раду са учеником мора бити прилагођена његовим
интересовањима. У раду је неопходан одређени степен ауторитета.
Мотивисање за рад обећавањем награде у виду онога што воли.

Лични подаци и подаци о тиму за додатну подршку(образац 1)
Педагошки профил ( образац 2)
Мере индивидуализације ( образац 3)
Персонализован програм наставе и учења ( образац 4.)

Праћење и вредновање ИОП-а ( образац 5)
План транзиције ( образац 7)
План превенције раног осипања ученика ( образац 8)

Евалуација и оцењивање по ИОП-у у
дигиталним условима
• Да ли су, и у којој мери, реализовани сви предвиђени кораци?
• Да ли је било проблема у реализацији појединих корака и да ли су
проблеми превазиђени (ако да, како)?
• Да ли, и у којој мери, дете/ученик напредује у погледу o самопоуздања
и нивоа ангажмана o укључености у заједничке активности, вршњачку
групу и установу o учења како се учи и стицања конкретних
знања/вештина предвиђених ИОП-ом
• Да ли, и у којој мери, примењене методе учења и стратегије
прилагођавања дају резултате (које су успешне, а које не)
Исходи дефинисани ИОП-ом- очекивани резултати
Стандарди су мерни иструменти за оствареност исхода
Оцењујемо и степен ангажовања и истрајности ученика, оцењују се и
помаци, напредовање у односу на његова претходна постигнућа.

Предности и мане наставе у дигиталном окружењу
Дискусија и питања

