Председнику Одељења за основно образовање
Копија: Председнику ДФС, Председнику УО, Скупштини ДФС
Предмет: Извештај о раду у Координационом телу Одељења за основно
образовање у 2016/2017. години
Поштовани,
Као члан Координационог одбора Одељења за основно образовање у
периоду од маја 2016. године до априла 2017. године, у складу са Правилником о
раду Одељења ДФС-а за основно образовање (члан 11.) предузела сам следеће
активности:
1.
Указала сам на потенцијални проблем у вези са предметом Физика у усновној
школи који сам уочила током обуке за наставнике „Наука у нашим учионицама“
реализоване у оквиру Марч пројекта, 27.8.2016. у Нишу. У обраћању Председнику
одељења указала сам на тенденциозну анализу програма и реализације наставе
физике у основној школи. Додатна опасност је што је као тема Округлог стола била
најaвљена: Наука (Science) као изборни предмет. У прилогу достављам текст
обраћања Председнику Одељења.
2.
Преко Председника Одељења у августу 2016. године, затражила сам да од
стране ДФС буде размотрено тзв „ПОЈАШЊЕЊЕ НАЧИНА ФОРМИРАЊА ГРУПА
ЗА НАСТАВУ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО“
документа који је у виду дописа доставњен од стране Министарства просвете науке
и технолошког развоја свим основним школама у Србији. У обраћању сам
затражила реакцију ДФС и проналажење могућности обавезујућег дељења
одељења на две групе када је реализација лабораторијских вежби из физике у
питању.
3.
На Трибини САНУ, новембра 2016. године „Разматрање разлога који би
водили реформи осмогодишње основне школе“ пратила сам излагања на
различите теме и изложила сам тему Унапређивање наставе физике кроз
интензивирање рада ученика у школским лабораторијама. У оквиру ове трибине
једна од главних идеја организатора је била анализа могућности обједињавања
одвојене предметне наставе у јединствен предмет „Наука“.
У вези са првом тачком овог извештаја изостао је било какав одговор, у вези са
другом тачком председник Друштва се јавно обратио тадашњем помоћнику
министра за средње образовање са неуочљивим резултатима, а када је реч о трећој
тачки, на трибини није било чланова руководства ДФС укључујући и председника
Одељења за Основне школе. Како одговоре на прва два поменута обраћања нисам
добила, разумела сам да нема интересовања за још једно обраћање које би се
тицало исте теме, позиције физике у актуелним реформама.
У протеклој години Координациони одбор одељења се није састао ниједном нити је
било информација које су упућене његовим члановима а сем поменуте трибине
било је и активности у НПС које ће битно утицати на место предмета физика у ОШ.
На моје мејлове које сам поменула а који се суштински тичу положаја физике у

основној школи нисам добила практично ниједан одоговор тако да, Координационо
тело, према мојим сазнањима није функционисало.
Према незваничним информацијама, на протеклој седници Савета одељења,
уместо мене у Координационо тело одељења, изабрана је друга особа.
23.04.2017.
мр Ивана Круљ
члан Координационoг тела Одељења за ОО ДФС

