
Од свакодневних појава до 
научних чињеница

• Утисак – као да је све мање заинтересованих
ученика који желе да уче природне науке, …..

• Физика и сродни предмети, постали су 
непопуларани у школама за знатан део 
ученика?

• Зашто?



Шта нам је чинити?

• Променити однос према реализацији наставног 
садржаја када предајемо науке.

• Повећати сопствену активност: размењивати 
искуства са колегама физичарима, 
математичарима, хемичарима, биолозима, 
географима, информатичарима...

• Трагати за новим експериментима, пројектима, 
погодним за реализацију на часовима....

• Израда учила, експеримената, заједничких 
пројеката...



Како раде у развијеним 
земљама?

• STEM = Science, Technology, Engineering and 
Mathematics.

• Курикулум заснован на идеји образовања ученика за четири 
специфичне дисциплине – наука, технологија, инжењерство 
и математика – са интердисциплинарним и примењеним
приступом. 



Today’s students are tomorrow’s leaders

• some common STEM areas include: aerospace engineering, astrophysics, 
astronomy, biochemistry, biomechanics, chemical engineering, chemistry, 
civil engineering, computer science, mathematical biology, 
nanotechnology, neurobiology, nuclear physics, physics, and robotics, 
among many, many others.

STEM образовање води ка бољој каријери



lim (?) -> STEM 

• Пројектно учење

• Шта је пројекат?

• Које су фазе пројекта?
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Пример 1: Падају ли тежа тела брже?

• Гравитација

• сила теже

• маса, тежина, брзина



Пример 2: Муња

• електрицитет

• облаци 

• напон, струја

• звук

• прорачун громобрана



Пример 3: Archimedes and the Door of 
Science

• Ко је био Архимед?

• Александриа

• Архимед и бројеви

• Да ли би Архимед могао подићи Земљу? 

“Give me a place to stand, and I shall move the 
Earth with a lever”.



Пример 4: H2O

• атоми и молекули

• физичке и хемијске особине воде

• индекс преламања воде

• значај воде за живот на Земљи



Пример 5: Соларна енергија

• Сунце

• Енергија

• Полупроводници

• Фотосинтеза

• Инсталација фотонапонских система



Пример 6: Цунами

• Земља

• Сеизмичност

• Таласи



Пример  7: Сензори и роботи

• Ултразвук

• Сензори

• Програмирање



Пример 8: Људи у свемиру

• Први човек у свемиру

• Безтежинско стање

• Како безтежинско стање утиче на 
организам?

• Зрачење



Overview and Benefits of Project-Based 
Learning

• (a) has a positive effect on student content 
knowledge and the development of skills such 
as collaboration, critical thinking, and problem 
solving; 

• (b) benefits students by increasing their 
motivation and engagement; 

• (c) is challenging for teachers

Brush, T., & Saye, J. (2008). The effects of multimedia-supported problem-based inquiry on student engagement, 

empathy, and assumptions about history. The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learing, 2(1), 21-56



Експеримент у 2050?
• Научно-технолошки развој ће свакако довести до 

промене апарата и других ресурса за експерименте 
који ће бити на располагању наставницима.

• Али...





Хвала на пажњи
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