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Пројектна настава

Једно од најактуелнијих питања савременог образовања јесте превазилажење
проблема традиционалне наставе и проналажење адекватних и ефикасних начина
учења и подучавања. Први корак на том путу огледа се у измени позиција и улога
ученика и наставника у наставном процесу. Ученици од којих се до сада очекивало да
пасивно усвајају и памте информације које даје наставник, сада постају активни
учесници наставног процеса усмереног на самоваспитање и самообразовање. Наставник
више не представља једини извор информација, већ је његова улога да буде
координатор који ће усмеравати ученике да самостално долазе до одређених знања и
информација.Напуштање модела традиционалне наставе довело је не само до
формирања нових метода и облика рада, већ и до измене целокупног дидактичкометодичког система образовања. Образовни системи наше планете грчевито смишљају
праве начине да оспособе младе људе за живот у времену у коме су непрестана
прилагођавања, решавање проблема и коришћење (нових и непознатих) технологија
свакодневица. У том смислу, фокус наставе прелази са наставног садржаја на развој
компетенција ученика.
Када се говори о образовању заснованом на компетенцијама, пројектна настава
се издваја као најпожељнија наставна метода која би морала да нађе место у
образовном животу сваке школе. Пројектна настава је иновативан модел који мења
улогу учитеља. Он је координатор који подстиче и усмерава, а ученици су главни
носиоци активности. Циљ је да ученик учи главом, срцем и рукама. Пројекат треба да
обједини и повеже садржаје различитих предмета, а да у исто време повеже знања које
ученик стиче властитим искуством. Све су ово разлози због којих је пројектна настава
један подстицајан изазов за учитеља, који захтева пуно одговорности. Дакле, пројектна
настава је динамичан приступ подучавању у коме ученици истражују ситуације и
појаве из реалног живота док развијају вештине прописане планом и програмом
конкретног наставног предмета. Процес образовања неопходно је посматрати
холистички. Он не сме бити уско специјализован. Чињенице из реалног живота, као
и додатни извори знања из било ког наставног предмета, одабрани у складу са узрастом
и способностима ученика, могу бити основа за креирање различитих пројеката.

Пројектна настава уноси додатну енергију у наставни план и програм.
Обезбеђује дубље бављење изабраном темом, кроз разнородне активности и технике
рада. Она ученицима даје јасну представу да су наставни предмети повезани и да је оно
што у школи уче употребљиво у свакодневном животу. Школски рад ученика постаје
видљив свету. То може бити добар мотив за квалитетнији и посвећенији рад ученика.

Специфичности пројектне наставе

Иако се о пројектној настави често још увек говори као савременом или
иновативном моделу наставе, развој њених теоријских поставки и практичне примене
се одвија прилично дуго. Развој наука о образовању, разумевање улоге ученика као
субјекта у „друштву учења“, третитање сазнајног процеса и знања као социјалне
конструкције подржане кроз сарадничко деловање на усвајању садржаја из реалног
света коришћењем различитих извора информација и активности, само су неки од
фактора који су значајно утицали на целовитије сагледавање проблема које је
наметнула традиционална настава. Поред тога, и сличност, међусобна условљеност и
повезаност различитих иновативних наставних метода, нужно је довела до померања
фокуса интересовања научника на креирање и унапређивање модела или система
наставе (Пољак, 1977:6).
Наставни систем представља целовито обликовање и структуирање наставног
процеса, које се одликује специфичним везама између различитих фактора наставе. У
његове структурне елементе улазе наставни циљеви, садржаји, тип и карактер наставне
делатности, облици и методе организације и реализације наставног процеса, дефинисан
положај ученика и наставника у наставном процесу, карактер односа између њих,
образовна технологија и сл. Образлажући потребу комплекснијег сагледавања
наставних проблема у виду система, Владимир Пољак наглашава да „када се у некој
знаности или било којем другом подручју људске делатности акумулира мноштво
нових решења, тада се осећа потреба да се та бројна решења по одређеном критерију
среде у потребан преглед с тиме да свако решење у том прегледу добије своје
одговарајуће логичко место. Управо је такав комплексан приступ, који узима у обзир
све релеватне чиниоце интегрисане у наставном процесу, довео до ширег сагледавања
пројектног рада у настави, па се данас уместо синтагме „пројект метода“, све више
користе синтагме „пројектна настава“ и „пројектни модел наставе“ "(Пољак, 1977:10).

Пројектна настава представља систем или модел наставе оријентисан на
развијање знања и способности ученика кроз рад на истраживачким пројектима. Често
се у литератури може наићи на изједначавање или потпуно одвајање пројектне,
истраживачке и проблемске наставе. Иако је прилично тешко направити строгу границу
између наведних модела, одређене разлике ипак постоје. Зато је неопходно поћи од
објашњења међусобне повезаности и условљености проблема, истраживања и пројекта.
Проблем може представљати везу између проблемског модела и истраживачког модела
наставног рада јер истраживачки модел подразумева истраживање неког проблема.
Пројекат може да буде веза између проблемског модела и пројектног модела јер је
некада у проблемском моделу потребно да се одради истраживачки пројекат да би се
дошло до решења комплексног проблема (Матијевић, 2008:196).
Истраживање је веза пројектног и истраживачког модела наставе јер је присутно
код сваког пројекта путем којег се треба истражити неки проблем. Везу између
проблема, истраживања и пројеката у настави, Милан Матијевић објашњава на следећи
начин: „а) Када је битно решити проблем или оспособити ученике за његово решавање,
тада је реч о проблемској настави, а коришћено истраживање и за његове потребе
израђени пројект, биће у служби решавања проблема; б) Ако хоћемо ученике
оспособити за истраживање, тада ће проблем и пројект истраживања бити у његовој
служби и знаћемо како проводимо истраживачку наставу; ц) Желимо ли ученике
оспособити за организирање и вођење пројекта, тада ће истраживање и пројект због
којег истражујемо бити у служби пројекта и јасно ћемо знати како изводимо пројектну
наставу“. Проблемски модел наставе се често посматра и као подршка или потпора
пројектном моделу наставе. Један од важнијих начина да се подржи рад на пројектима
јесте да се ученици и наставници континуирано подсећају на то како и зашто су њихове
тренутне активности важне за циљ пројекта. (Матијевић, 2008:200).
Дакле, основни циљ пројектне наставе је развој процедуралних знања ученика и
примену услова који покрећу научно истраживање. Да би се овај циљ остварио,
најчешће се осмишљавају активности у којима се прожимају решавање проблемских
задатака, израда пројекта истраживања и његова реализација. Развијање истраживачких
способности, сарадња која се успоставља међу ученицима током рада на пројектима,
усвајање логичких поступака истраживања обухваћених пројектима, имају значаја и за
друге активности у каснијем животу. Поред тога, стављање ученика у улогу

истраживача који морају да испоштују етапе пројектног рада и тако дођу до одређених
сазнања, може имати изузетну мотивишућу функцију (Гојков, 2006:145).
У традиционалној настави, активности ученика су углавном усмерене ка
стицању информација, а ниво знања који се том приликом развија је углавном на нивоу
репродукције. Следеће питање које се често јавља у дискусијама о суштини пројектног
модела рада односи се на класификацију наставних пројеката. У теоријским
разматрањима не постоји јединствена, опште прихваћена класификација наставних
пројеката. Аутори који се баве овим питањима полазе од различитих приступа и
користе различите критеријуме класификовања, али се у њиховим класификацијама
могу уочити и одређене сличности. Корнвол и Шмиталс дефинишу три типа пројеката
(А, Б и Ц), груписаних према функцији и проценту заступљености пројектног рада у
настави.
Тип А подразумева пројектни рад који се углавном своди на завршни део
традиционалне, предметно засноване наставе (чини 5–15% наставног рада).
Тип Б чине пројекти који се током школске године одвијају паралелно са
традиционалном наставом. Води се рачуна да пројектни задаци буду што реалнији и
остварљивији. Поред знања о садржајима наставних предмета, кључне компетенције
које се развијају код ученика су комуникацијске способности и способности решавања
проблема.
Пројекти типа Ц представљају главни елемент у току наставе. Традиционални
наставни предмети су подређени пројектима и служе као подршка пројектном раду. У
овом случају, садржаји наставних предмета су бирани искључиво на основу теоријских
и практичних захтева пројектног рада и чине преко 50% наставних активности
(Cornwall, Schmidthals, 1979:258).
Прул је дефинисао четири главне димензије за класификацију пројеката: а)
трајање пројекта; б) број учесника; в) основна делатност; г) стратешка димензија
пројекта. Према трајању, пројекти могу бити: краткорочни (ученици обично
прикупљају податке, одговарају на питања и спроводе сличне активности у вези са
следећом наставном јединицом); средњорочни (подразумева се укључивање пројектног
рада у традиционално структуриране активности); дугорочни (полугодишњи или
годишњи пројекти). Према броју учесника, пројекти се деле на индивидуалне, групне и
одељенске. У зависности од основне делатности која се обавља у оквиру њих, постоје
продуктивни (прави се одређени материјални производ); употребни (већи акценат се
ставља на сврху и могућност коришћења производа у пракси, него на његов изглед);

проблемски (засновани на трагању за решењима одређених проблемских ситуација);
функционални пројекти (намењени развијању способности ученика). Ако је критеријум
класификације стратешка димензија, пројекти се деле на педагошке пројекте (реализује
их неколико наставника различитих предмета у истом одељењу); пројекте за обуку
(укључују више различитих врста учесника, као што су ученици, наставници,
родитељи, стручњаци и сл.); образовне пројекте (реализују се на нивоу целе школе);
институционалне пројекте (такође се реализују на нивоу целе школе, али су мање
усмерени ка ученицима) (Proulx, 2004:136).
Према Хавелкином мишљењу, усмерење је друга важна димензија по којој се
пројекти деле на: а) пројекте који служе за решавање реалних (животних) проблема; б)
пројекте симулације, у којима ученици вежбају решавање одређених врста проблема
анализирајући податке добијене од наставника (Хавелка, 1980:213).
Матијевић наводи седам главних критеријума класификације наставних и
школских пројеката. То су: а) број учесника (индивидуални, тандем, групни, разредни и
школски пројекти); б) подручје развоја личности (пројекти који се односе на
когнитивни, афективни или моторички развој); в) установа (разредни, школски,
градски, регионални, државни и међународни пројекти); г) циљеви (истраживачки,
хуманитарни, еколошки, сараднички, практични, уметнички пројекти); д) наставни
предмет (историјски, физички, хемијски, биолошки, технички, мултидисциплинарни
пројекти); ђ) трајање (полудневни, целодневни, недељни, месечни, полугодишњи,
годишњи, вишегодишњи пројекти); е) повезаност пројеката са наставом (наставни, ваннаставни, ваншколски пројекти). Рад на конкретним пројектима подразумева
комбинацију наведених критеријума, па тако се могу реализовати индивидуални
технички месечни пројекти, групни истраживачки хемијски полугодишњи пројекти итд
(Матијевић, 2008:215).
У радовима руских аутора се најчешће говори о следећим критеријумима
класификације и врстама пројеката:
а) метод који преовладава у пројекту – истраживачки, стваралачки, сценскоприказни, сазнајни, информациони пројекти;
б) предметно-садржајна усмереност – пројекат усмерен на садржаје једног
предмета и међупредметни пројекат;
в) карактер координације пројекта – непосредни, јавнии интерни пројекти;
г) карактер контаката – одељењски, школски, градски, регионални, државни,
међународни пројекти;

д) број учесника – индивидуални и групни пројекти;
ђ)

дужина

трајања

–

краткорочни,

средњорочни,

дугорочни

пројекти

(Вилотијевић, Вилотијевић, 2010:305).
Последња особина савременог приступа пројектном раду у настави односи се на
коришћење рачунарских мрежа и технолошки заснованог окружења које може да
обезбеди ефикасно учење и напредно усвајање знања. Технолошки засновано окружење
чине технички системи и апликације који потпомажу интелектуалну функционалност
ученика, као што су различити експертски системи, мрежни софтвери, базе података и
сл. Такође, интернет даје једну нову димензију пројектној настави. Наставник може да
буде у учионици која је пројектована на мрежи, односно да контактира са ученицима
који су физички удаљени. Такве учионице су отворене за веће и различите групе, а
ученици имају прилику да упоређују сопствене и туђе пројекте. Што је најважније,
интернет може да буде коришћен као средство комуникација и сарадње, односно да
створи дуге и трајне дијалоге између ученика – аутора пројекта и његове публике.
Дијалози између ученика и наставника могу бити планирани и организовани с циљем
мотивисања ученика и постављања виших стандарда у пројектном раду. Поред тога, у
пројектну наставу подржану интернетом могуће је укључити и стручњаке из
различитих области. Ученици могу да спроводе истраживања и путем интернета дају
извештаје, постављају питања стручњацима и са њима размењују информације (Synteta,
2001:129).
Основна полазишта упројектној организацији

Основна полазишта утемељивача пројектне наставе могу се исказати у неколико
ставова:
а) Настава у школама треба да буде заснована на потребама друштвеног
окружења и на интересовањима и мисаоним могућностима ученика.
б) Школа заснована на концепцији преношења знања успорава развој ученика.
Далеко је делотворније образовно-васпитни процес темељити на активности ученика
јер то убрзава њихов интелектуални развој и припрема их за практично деловање.
в) Ученицима треба давати задатке који захтевају знање интегралног карактера
из различитих предметних области и који их подстичу на истраживачки приступ (на
пример, истраживање односа човек – природно окружење у конкретној средини,

загађења земљишта, воде, ваздуха, однос индустријских предузећа према животној
средини).
г) Знања ученика морају да имају практичну применљивист и вредност, треба да
буду у функцији побољшања животних услова и решавања конкретних проблема (на
пример, како околину школе учинити хуманијом и лепшом, шта учинити да оближњи
парк буде леп и чист преко целе године, како се повезати са заинтересованим
организацијама да би се тај циљ остварио).
д) Наставни програм не треба да прописује држава и он не треба да буде исти за
све школе и ученике. Садржаје треба да бира наставник на основу интересовања,
могућности и потреба самих ученика. То значи да, према овом концепту, не долази у
обзир централизовано доношење наставних планова и програма који би били једнако
обавезни за све школе истог типа у држави. Искључује се подела на наставне предмете,
а уместо ње препоручују се различити пројекти којима треба да буду обухваћена сва
значајнија питања природе и друштва.
ђ) Рад на пројектима се тако организује да буде усклађен са индивидуалним
ритмом и могућностима сваког ученика (Вилотијевић, Мандић, 2017:135).

Сврха, вредности и правци развоја пројектне наставе

Пројектна настава би могла да помогне остваривању других битних циљева као
што су: припрема за стицање кључних компетенција (самосталност, тимски рад,
сналажење у изворној реалности, креативност, мрежно размишљање), стицање
процесног знања (знање потребно за усмерено делање, планирање, одлучивање,
решавање конфликата, сарадња, дефинисање и преузимање улога), припрема за
демократско деловање (доношење одлука, групна расправа, примена знања у
социјалном окружењу, прилагођавање), развој самопоуздања (самопоуздање се стиче у
процесу пројектног делања усмереног на решавање проблема и на самоодређење)
(Вилотијевић, Вилотијевић, 2016:100).
Пројектна настава у којој се ученик сусреће са проблемском ситуацијом коју
треба да реши како би створио производ подразумева заинтересованост, постављање
циља, планирање и вредновање заснива се на претходно поменутим захтевима учења.
Знање стечено кроз искуство и делатност је умрежено у свести ученика, то је знање
употребљиво у сваком тренутку и које се може применити у различитим ситуацијама.

То је високо трансферно знање. Да би знање било дугорочно, наставник треба да
помогне ученицима да га распореде у грађевину знања, да га повежу, да им укаже у
којим се све ситуацијама оно може користити (Вилотијевић, Вилотијевић, 2016:100).
У настави усмереној ученику циљеви су такође исказани с ученикова гледишта.
Дакле, јасно треба истакнути што ће ученици чинити и која ће знања и оспособљености
стицати током активности међу којима се јављају ова:
1) научити учити,
2) научити истраживати,
3) научити тражити и бирати информације,
4) научити користити информације, методе и теорије,
5) стицати друштвене (социјалне) вештине,
6) учити живети заједно,
7) стицати практичне вештине (моделовање, стварање у материјалу, употреба
алата или уређаја),
8) стицати предузетничке вештине,
9) стварати позитивну слику о себи (стицање сигурности, освештење властитих
квалитета и предности) (Матијевић, 2008:191).
Претходне циљеве, како је показано, остварујемо уз различите дидактичке
стратегије и сценарије. Наставници све то стално прате и процењују; понекад
самостално, а често у комуникацији са ученицима. Важно је коментарисати и
проценити (вредновати) све што се ради са ученицима. Скала оцена је од пет степена (1
– 5) и та је скала по мери наставе усмерене наставнику. Она није погодна за процену
(или самопроцену) набројаних циљева и приказаних дидактичких сценарија.
Наставници се оправдано питају што и како процењивати након дидактичке радионице
или успешно изведених пројеката? (Матијевић, 2008:191-192).
Као повратна информација (што је један од важних циљева праћења и
оцењивања) ученицима ће бити корисно чути наставниково мишљење о задовољству
учињеним, о успеху активности и производа тих активности. Школске оцене припадају
спољашњим условима мотивације за учење, а већина набројених и приказаних
дидактичких сценарија (пројекти, игре) својом привлачношћу потичу ученике на
учествовање. Сāмо учествовање је довољно јак мотивациони покретач уз који није
потребна писана оцена, најмање оцена исказана бројем. Најбоље ће бити да као
наставници то тако схватимо и прихватимо те ученичке активности што мање сводимо

на бројеве и статистику. Нека настава буде сама по себи довољно привлачна и ученику
и наставнику (Матијевић, 2008:192).
Пројектна настава омогућава остваривање васпитнихих циљева што се не могу
успешно остваривати другим дидактичким стратегијама. Од школе се очекује:
1) васпитање за сарадњу,
2) васпитање за самосталност и упорност.
3) подстицање на креативно изражавање,
4) васпитање за темељне човекове вредности: истину, љубав, мир, ненасилно
решавање сукоба и исправно поступање,
5) васпитање за човекове и педагошке вредности, нпр. солидарност, љубав према
домовини, љубав према природи итд (Подравец, 2003:114).
Према изворима из немачке литературе, постоји седам критеријума за правилно
извођење пројектне наставе а то су:
1. Задовољавање потреба: интереси и потребе ученика одговарају одабраној
теми пројекта,
2. условљеност ситуацијом: пројект се односи на стварну и за ученика
искуствену и актуалну ситуацију,
3. међузнанственост (интердисциплинарност): сложена структура пројектне теме
треба бити обрађена с различитих страна, уз учествовање знања и наставника
различитих предмета,
4. самоорганизованост процеса учења и поучавања који је од стране ученика
укључено процењивање тока и резултата,
5. усмереност производу: пројект је усмерен на неко дело, нпр. на неку сценску
изведбу, изложбу и сл,
6. Колективно остварење: сви чланови учеће саставе деле на одговорност за
успешност пројекта,
7. Друштвени значај: пројект треба усмерити неком актуалном догађају; пројект
некада није сам себи сврхом већ треба нечему служити (Köck, Ott, 1989:276).
Пројектна настава више не може да делује као програматски потпуно
оригиналан назив пошто се у ширем друштвеном контексту одавно подразумева
пројектно учење, пројектни менаџмент и пројектни развој. У педагошким круговима и
школама пројектна настава се сматра уобичајеним и верификованим начином рада.

Истиче се да ова настава даје више простора за различите процедуре и облике учења и
да је зато потребна и незамењива метода учења, али да је ни у ком случају не треба
апсолутизовати.
У скорашњим теоријским дебатама пројектна настава почиње да заузима
значајно место. Она се упоређује са концептима конструктивизма, траже се
разграничења са суседним наставним облицима који превазилазе предметне границе.
Актуелне расправе о пројектној настави карактеришу опречна мишљења. Износе се
тврдње да се пројектна настава прилагођава законитостима других наставних облика и
да представља вредну допуну тим облицима. Супротно томе, тврди се да је то
непогодан наставни облик који ремети нормалан рад школа. Једни посматрају
пројектну наставу као нешто сасвим другачије од традиционалне школе, други говоре
да је то само допуна уобичајеној школи, али у сваком случају она се сматра обликом
који одступа од уобичајеног рада, алтернативним обликом који иде уз радикалне
реформе школског система (Вилотијевић, Вилотијевић, 2016:103).

Класификација пројеката у пројектној настави
Са дидактичког гледишта изузетно је важно питање класификовање и правилно
именовања наставних и школских пројеката.
1. С обзиром на број учесника пројекти могу бити:
а) индивидуални,
б) рад у пару,
ц) групни,
д) разредни,
е) школски.

2) С обзиром на подручје развоја пројекти се могу односити на:
а) когнитивни развој,
б) афективни развој,
ц) моторички развој.
3) С обзиром на тело или установу, пројекти могу бити:
а) разредни,
б) школски,

ц) градски,
д) покрајински,
е) државни,
ф) међународни (Матијевић, 2008:197).
4) С обзиром на циљеве пројекти су:
а) истраживачки,
б) хуманитарни,
ц) еколошки (уређење школског врта, ботаничког врта и сл.),
д) сараднички,
е) практични (нпр. израда кошева за отпатке за школско двориште, уређење
пешачких стаза, или кречеwе зидова учионица),
ф) уметнички (музички или сценски пројект за разредну или школску приредбу;
стална разредна топ листа хитова),
5) С обзиром на наставни предмет пројекти могу бити:
а) историјски,
б) физички,
ц) хемијски,
д) биолошки,
е) технички,
ф) музички,
г) милтудисциплински.
7) С обзиром на повезаност пројеката са наставом или школом можемо говорити о:
а) наставним пројектима,
б) изваннаставним пројектима,
ц) изваншколским пројектима (Матијевић, 2008:197).
8) С обзиром на трајање пројекти су:
а) полудневни,
б) целодневни,
ц) недељни,
д) месечни,
е) полугодишњи,
ф) годишњи,
г) вишегодишњи (Матијевић, 2008:197).

Предности пројектне наставе
Активно учење је популарни назив за пројекат чију праву природу најбоље
одражава назив интерактивна настава – активно учење. „Важно је прилагодити
пројектне активности ученичком предзнању и способностима који су мањег обима и
који трају краће. Наравно, неопходан је већи ангажман наставника који преузима на
себе неке делове пројектних активности, али оставља доста простора и за ученике. У
нижим разредима најбоље је да задаци буду структурирани, што значи да наставник
задаје тему, задатак и методологија сакупљања и анализирања података је
спецификована. Обезбеђен је највећи део материјала који је потребан да се уради
задатак“ (Ивић, Пешикан, 2018: 46). Ученици се морају припремити и обучити за овај
метод учења/наставе, потребно је да сви ученици са наставником прођу кроз све фазе
рада на пројекту, при чему наставник гласно експлицира сваки корак, елаборирајући га
и дискутујући са децом.
Пројектна настава је идеална управо за остваривање овог циља: ученици учећи
кроз пројектну наставу уче да уче, самостално и у сарадњи с вршњацима,
оспособљавају се за различите форме комуникације, баратају информацијама до којих
долазе кроз истраживачке активности, решавају проблеме, користе дигиталну
технологију сврсисходно, за учење и рад с подацима, креативно изражавање, развијају
одговоран однос према друштву у којем живе, средини у којој расту и развијају се, као
и према сопственом здрављу… И управо је „развијање међупредметних компетенција,
уз повезивање школског живота са свакодневним животом ученика, једна од највећих
добити које ученици имају од пројектне наставе. Што се тиче наставника, пројектна
настава им пружа идеалну прилику за међупредметно повезивање садржаја, али и за
сарадњу с родитељима и локалном заједницом, што омогућава креирање сасвим нових
односа са околином, која је и до сада требало да буде актер наставног процеса. Ово је
прилика да родитељи постану прави сарадници наставника, да из друге улоге упознају
школу и наставни процес, али и своју децу и њихове вршњаке. Не треба заборавити ни
чињеницу да је највећи допринос пројектне наставе за наставнике управо ученик који је
заинтересован за учење, дете које воли школу и активности које га у њој очекују“
(Крњаја, Павловић, 2017: 32).
Упркос свим изнетим недостацима пројекном облику рада, постоји више веома
озбиљних разлога да се створе услови за његово коришћење у школској пракси. Иако су
предности пројектног извођења наставе велике, треба узети у обзир да је то само једна
од могућих облика извођења наставе која дакако не може заменити неке традиционалне

облике наставе. Пројектно извођење наставе треба примењивати у настави у оној мери
у зависности од степена образовања, облика образовања и наставног градива. Дакле,
предности пројектне наставе су:


Подстиче самосталност у учењу,



Ученици уче кроз реалне ситуације,



Развија самопоуздање,



Ангажовање према сопственим могућностима,



Индивидуалну помоћ наставника,



Унапређивање способности учења,



Активно учешће кроз активно учење,



Развија сарадњу и тимски дух,



Трајно учење, кроз критичко промишљање,



Ангажује све мисаоне операције у мозгу,



Развија комуникацију и способност репрезентовања постигнутог и оствареног...



Самопроцену.
Недостаци пројектне наставе
Много више захтева од ученика него класични облици рада: самосталност у раду

(цео посао изводе самостално, било да раде индивидуално или у пару, мањој групи);
иницијативу (у избору теме, прикупљању материјала, презентацији урађеног);
доношење одлука (како да изаберу тему, како да дођу до релевантног материјала, како
да га анализирају, како да презентују резултате рада). Недостаци пројекне наставе су:
 Потребно је доста времена за њену организацију и праћење,


Појединим ученицима је потребно доста времена и помоћи у раду,



Ангажовање великих финансијсјих средстава,



Адекватни извори знања могу бити недоступни,



Удаљавање од пројекта,



Одустајање појединаца или неадекватно ангажовање, што може утицати на ток и
време реализације пројекта,



Сврсисходност пројекта на крају може бити доведена у питање, ако није добро
постављен,



Примереност пројекта у односу на учеснике у пројекту,



Недостатак финансија,



Капацитети тима,



Лоше вођење пројекта од стране наставника,



Лоша комуникација између наставника и ученика,



Лоша комуникација међу члановима тима може угрозити пројекат, Државни
семинар 2018 ДМС Београд, 10-11. фебруар 2018. 3



Неравномерно ангажовање чланова тима и подтимова...

ПРИМЕР ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

Назив пројекта: Моја школа
Време трајања: 4 часа
Циљ пројекта: Упознавање ученика са занимањима запослених у школи и развијање
осећаја припадности школској заједници.
ИСХОДИ: Након часа ученик би требало да буде у стању да:
Свет око нас: -уважава различитости својих вршњака и других људи и понаша се у
складу са тим;
Српски језик: -поштује договорена правила понашања у школи и прихвата последице
ако их прекрши;
Музичка култура: -сарађује с вршњацима у заједничким активностима;
Грађанско васпитање:- чува своју имовину, имовину школе, и имовину других;
-

пажљиво и културно слуша саговорнике;

-

учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;

-

користи самостално или уз помоћ одраслих доступне носиоце звука;

-

пева по слуху песме различитог садржаја и расположења,

-

повезује резултате учења и рада са уложеним трудом;

-

обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;

-

усмено описује ствари из непосредне околине;

-

понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања других;

-

преиспитује своје поступке и прихвата да не мора да буде увек у праву;

-

разликује добру и лошу комуникацију у сопственом искуству , блиској околини;

-

комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење;

-

слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други
могу имати различито мишљење;

-

сарађује и преузима различите улоге у групи;

-

договара се с другима и одлучује у доношењу одељенских правила и понашања
у складу са њима;

-

својим речима образложи неопходност правила која регулишу живот у
заједници;
-учествује у изради плана;

-

користи самостално или уз помоћ одраслих камеру мобилног телефона;

-

зна да наведе могуће последице по здравље услед неправилног коришћења
дигиталних уређаја;

-

на једноставан начин вреднује наведену акцију.

ТОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ:
1. Слушање и певање песме о школи. Разговор о утисцима правака о школи након
месец дана. Подсећање на продукте пројекта Нек се чује, нек се зна ко се лепо
понаша.
2. Подела ученика на групе и задавање задатака и давање инструкција – интервју са
запосленима у школи. Групе на челу с једним родитељем отпочињу
интервјуисање запослених у школи.
3. Гледање снимака и разговор о њима. Допуњавање листе правила понашања у
школи на основу закључака.
4. Презентовање продукта будућим школарцима.

МЕЂУ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
Комуникација,

сарадња,

дигитална

одговорно учешће у демократском друштву.
Активности ученика:
-

активно учешће у раду;

-

практична примена стеченог знања;

компетенција,

решавање

проблема,

-

самопроцењивање напретка;

-

запажа, упоређује, примењује, решава пробле, организује, повезује знања с
другим областима, ослања се на претходно искуство.
Активности наставника: -организује, охрабрује, помаже, усмерава, прати

напредак, интервенисе и подстиче ученике.

РЕСУРСИ: Експерти, запослени у школи.
Начин употребе ИКТ-а: Снимање видео записа.
ПРОДУКТИ: Видео-записи.
Презентавија/ промоција: Презентовање видео записа предсколцима.
Евалуација/Рефлекција: Самовредновање и вредновање видео-записа.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Назив пројекта: Моја школа
Наставна јединица: Мали репортери
Редни број часа: 1-2 од 4 часа
Наставне методе: Учење путем открића, разговор
Наставни облик: Фронтални, групни
Циљ пројекта: Упознавање ученика са занимањима запослених у школи и развијање
осећаја припадности школској заједници
ИСХОДИ: Након часа ученик ће бити у стању да:
-

уважава различитости својих вршњака и других људи и понаша се у складу с
тим,

-

поштује договорена правила понашања у школи и прихвата последице ако их
прекрши;

-

сарађује са вршњацима у заједничким активностима;

-

чува своју имовину, школску имовину и имовину других;

-

пажљиво и културно слуша саговорника;

-

учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;

-

пева по слуху песме;

-

понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања других;

-

преиспитује своје поступке и прихвата да не мора да буде увек у праву;

-

разликује добру и лошу комуникацију у сопственом искуству , блиској околини;

-

комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење;

-

слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други
могу имати различито мишљење;

-

сарађује и преузима различите улоге у групи;

-

договара се с другима и одлучује у доношењу одељенских правила и понашања
у складу са њима;

-

својим речима образложи неопходност правила која регулишу живот у
заједници;

-

учествује у изради плана;

-

користи самостално или уз помоћ одраслих камеру мобилног телефона;

-

зна да наведе могуће последице по здравље услед неправилног коришћења
дигиталних уређаја;

-

на једноставан начин вреднује наведену акцију.

Наставна средства: Плакат Правила понашања из претходног пројекта, рачунар са
звучницима, ЦД Музичка култура за први разред, Креативни центар, мобилни
телефони.
Активности ученика:
-

активно учешће у раду;

-

практична примена стеченог знања;

-

самопроцењивање напретка;

-

запажа, упоређује, примењује, решава пробле, организује, повезује знања с
другим областима, ослања се на претходно искуство.

Активности наставника: организује, охрабрује, помаже, усмерава, прави напредак,
интервенизе и подстиче ученике;
Колерација: Свет око нас, Српски језик, Грађанско баспитање, Музичка култура.
Ресурси: Запослени у школи, родитељи, или старији ученици.
Међупредметне компетенције: Комуникација, сарадња, дигитална компетенција,
решавање проблема, одговорно учешће у демократском друштву.

ТОК ЧАСА:
Слушање и певање песме о школи Поздрав првацима (Музичка култура за први разред,
Креативни центар).

-

Разговор о утисцима првака о школи након месец дана.

-

Подсећање на продукте пројекта Нек се чује нек се зна ко се лепо понаша. Како
се понашамо у школи?

-

Разговор о школи: Које су просторије у школи? Ко све ради у школи? Зашто су
њихова занимања важна?

-

Подела ученика на групе и задавање задатака и давање инструкција. Свака група
добија по једно занимање у школи и задатак да уради интервју са једним од
запослених, који ће снимити мобилним телефоном. Дефинисање питања која
треба да поставе испитаницима. Сваки члан групе добија своју улогу у групинеко снима док остали постављају по једно питање:
а) Како се назива ваше занимање?
б) Шта би радите у школи?
в) Шта користите у свом раду (алат, прибор...)?
г) Шта желите да поручите деци о њиховом понашању у школи?
Свака група се потом окупља око једног родитеља (старијег ученика), разговара

о задатку који је добила, договара се о начину рада, подели улога.

Групе на челу са једним родитељем (или старијим учеником) отпочињу
интервјуисање запослених у школи (интервјуи су унапред заказани).
Након снимања ученици пребацују снимак на рачунар.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Назив пројекта: Моја школа
Наставна јединица: Занимања у школи
Редни број часа: 3-4 од 4
Наставне методе: Демонстративна метода, разговор
Наставни облик: Фронтални, групни
Циљ пројекта: Упознавање ученика са занимањима запослених у школи и развијање
осећаја припадности школској заједници.
ИСХОДИ: Након часа ученик ће бити у стању да:
-

уважава различитости својих вршњака и других људи и понаша се у складу с
тим,

-

поштује договорена правила понашања у школи и прихвата последице ако их
прекрши;

-

сарађује са вршњацима у заједничким активностима;

-

чува своју имовину, школску имовину и имовину других;

-

пажљиво и културно слуша саговорника;

-

учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;

-

пева по слуху песме;

-

понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања других;

-

преиспитује своје поступке и прихвата да не мора да буде увек у праву;

-

разликује добру и лошу комуникацију у сопственом искуству , блиској околини;

-

комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење;

-

слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други
могу имати различито мишљење;

-

сарађује и преузима различите улоге у групи;

-

договара се с другима и одлучује у доношењу одељенских правила и понашања
у складу са њима;

-

својим речима образложи неопходност правила која регулишу живот у
заједници;

-

учествује у изради плана;

-

користи самостално или уз помоћ одраслих камеру мобилног телефона;

-

зна да наведе могуће последице по здравље услед неправилног коришћења
дигиталних уређаја;

-

на једноставан начин вреднује наведену акцију.

Наставна средства: Видео записи, рачунар, пројектор.
Активности ученика:
-

активно учешће у раду;

-

практична примена стеченог знања;

-

самопроцењивање напретка;

-

запажа, упоређује, примењује, решава пробле, организује, повезује знања с
другим областима, ослања се на претходно искуство.

Активности наставника: организује, охрабрује, помаже, усмерава, прави напредак,
интервенизе и подстиче ученике;
Колерација: Свет око нас, Српски језик, Грађанско баспитање, Музичка култура.
Ресурси:
Међупредметне компетенције: Комуникација, сарадња, дигитална компетенција,
решавање проблема, одговоран однос према околини.

ТОК ЧАСА:
Гледање снимака и разговор о њима.
Која су све занимања снимили ученици? Шта смо научили о овим занимањима?
Шта раде ови радници у школи? Који алат, прибор користе ус вом раду?
На која су нам правила понашања скренули пажњу?
Допуњавање листе правила понашања у школи на основу закључка.
Након сваког одгледаног снимка чланови те групе износе своје утиске о процесу кроз
који су прошли.

ПРОТОКОЛ ДИСКУСИЈЕ О ВИДЕО-ЗАПИСУ
Протокол дискусије служи као концепт учитељу за вођење разговора са ученицима.
Учитељ прилагођава питања специфичности групе и ситуације.
1. КВАЛИТЕТ СЛИКЕ: Да ли је слика јасна, мирна, прегледна?
2. КВАЛИТЕТ ЗВУКА: Да ли је звук јасан, довољно гласан, може да се појача?
3. ИЗВОЂАЧИ: Да ли говорници разговетно и јасно изговарају текст? Како се
понашају глумци?
4. ПРЕДНОСТИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИДЕО-ЗАПИСА: Шта би
могло да се уради другачије да би снимак био бољи? На који начин можемо
унапредити едукативну функцију снимка?
5. УТИСЦИ ТОКОМ СНИМАЊА: Како вам се допада овакав начин учења? Шта је
то што вам се посебно свидело? Да ли постоји нешто што би требало да се ради
на други начин?

Презентовање продуката:
Учитељ ће након часа повезати све видео-записе у један филм, који ће бити
презентован на следећем родитељском састанку као продукт пројектне наставе. Овај
филм може бити постављен на школски сајт и може се користити за промоцију школе у
раду са предшколцима.

Željko Marković

Vesna Đorđević
Posdiplomac,
Učiteljski fakultet, Beograd

Stručni rad
„Obrazovna tehnologija”
4/2007.
UDK:
UDK:371.26
371.3

INOVATIVNI MODELI NASTAVE
(Integrativna nastava, Projektna nastava i
Interaktivna nastava)
Rezime: Integrativna nastava je inovativni model u kojem ne postoje strogo povučene
granice između pojedinih predmeta, već se nastavne jedinice različitih oblasti izučavaju
integrativno, u međupredmetnoj povezanosti.
U radu se razmatra teorijska osnova ove nastave i daju praktični primeri organizacije nastavnog časa.
Ključne reči: integrativna nastava, projektna nastava, interaktivna nastava.

INTEGRATIVNA NASTAVA
Integrativna nastava je nastava u kojoj
su granice između različitih predmeta ili
disciplina izbrisane ili zamagljene. U integrativnoj nastavi se ostvaruju smislene veze
između sličnih aspekata različitih disciplina.
To je pristup u kojem se integrišu, međusobno prožimaju i sintetišu perspektive nekoliko disciplina u novu celinu koja je veća i
značajnija od prostog zbira sastavnih elemenata, u ovom slučaju – pojedinačnih disciplina ili predmeta.
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Inovativni modeli nastave

Integrativna nastava se zasniva na kustvo učenja čime se postiže bolje razuprirodi same realnosti. Umesto da se svet i mevanje nego kod onog koje se postiže učeznanje veštački dele na predmete i discipline, njem pojedinačnih predmeta.
Integrativnost ne znači odricanje od
inegrativna nastava posmatra svet kao celinu
samih disciplina. Njeni koreni se nalaze upi kao takvog ga i proučava.
Ovo omogućava jedan celoviti kon- ravo u njima, ali nudi alternativu dominaciji
tekst za učenje koji vodi ka većoj mogućnosti znanja iz ugla pojedinačnih disciplina. Pojeda se naprave i zapamte veze i da se rešavaju dinačne discipline nam nude dubinu i fokuproblemi. Integrativno učenje podrazumeva siranost a integrativnost širinu konteksta,
sagledavanje različitih dimenzija jednog pro- promenu perspektive ali i primenu znanja iz
blema, sagledavanje iz različitih uglova i sa jedne oblasti u drugoj – tj. funkcionalno
različitih strana. Mozak najbolje stiče i pamti znanje.
informacije onda kada se one mogu povezati
u smislenu mrežu značenja.
Integrativni pristup podrazumeva
Nivoi integrativnosti
aktivnog učenika. On se ne svodi samo prenošenje činjenica, nego mnogo više na rešavanje
Prvi nivo: Učenici pohađaju čaproblema,
sove iz različitih predmeta (disciplina) bez mogućnosti da se
postavznanja ni iz tih predmeta, makar i
ljanje
formalno, povežu. Ovakav vid
pitanja i
nastave je uglavnom zastupljen u
aktivnog
našim školama.
traženja
odgovora
Treći nivo: Ovaj nivo poziva
iz svoje
učenike i nastavnike da se ukokoline i
ljuče u proces integracije po
uzoruna predavanja koja preokruDrugi nivo:Učenici imaju mogućnost
daje tim stručnjaka, ali nasženja.
da steknu uvid u znanja (na sličnu teOn
oslikava
međuzavi
snost
realnog
sveta i života i uključuje
učeničke
misli,
osećanja,
intuiciju,
interesova
nja i is-

mu) iz različitih disciplina, ali je proces integracije tog znanja ostavljen
učeniku.

tavnici dalje zadržavaju svoju
ulogu kao predstavnika svoje
discipline (predmeta).

Četvrti nivo:Pravi ili suštinski vid integracije u kojem i učenici i nastavnici ulažu
velike napore i doprinose izgradnji jedne
nove celine koja se sastoji od međusobno
prožetih znanja i veština iz različitih disciplina. Toj novoj celini svaka disciplina
daje svoj doprinos.
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Jednostavno, život je integrativan

Administracija smatra da će
uštedeti
sredstva ako ih ne bude
delila među pojedinačnim
disciplinama.

Danas postoji niz alarmantnih
problema koji se ne mogu rešiti
iz perspektive samo jedne
discišpline, kao što su
siromaštvo, kriminal u školama,
SIDA i rasizam.

Razvoj elektronske
tehnologije i internet
revolucija menjaju način
na koji organizujemo,
strukturiramo i tražimo
znanje, zamenjujući linearne
modele hipertekst
linkovima koji ne poznaju
granice među disciplinama

Postoje dinamične promene u
današnjem znanju, koje brišu
granice između disciplina, kao
što su npr. studije kulture,
istočnoevropske studije, ženske
studije, multikulturalizam...
Naučna istraživanja i razvoj su
uspostavili potpuno nove
integrisane discipline kao što su
biofizika,neuronauka, biomedicinski
inženjering, genetski
inženjering,elektrohemija...

Poslodavci žele diplomce
koji su u stanju
da se nose sa
multidisciplinarnošću posla.
Tradicionalna škola, koja uči činjenicama i to
tako što sva znanja deli u pojedinačne
predmete koji nemaju dodira jedan sa
drugim (iako je u stvarnom životu potpuno
suprotno), ne može da pripremi i osposobi
učenike za savremeni svet koji se
transformiše velikom brzinom. Kroz
integrativnu nastavu se ne usvajaju samo
određena znanja iz pojedinih predmeta nego
se i neguju i stiču misaone sposobnosti, fizičke,
emotivne i socijalne kompetencije.

Implementacija integrativne nastave
u škole
Najbolji način jeste postojanje državne
strategije tj. nacionalne koncepcije koja zahteva ali i podržava implementaciju integrativne nastave.
Međutim, ukoliko takve nacionalne
stratigije nema, kao što je kod nas slučaj,
integracija je ostavljena pojedincima, bilo da
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su to pojedine škole ili pojedini učitelji i
nastavnici, (uglavnom najveći entuzijasti u
ko lektivu), ali prepušteni sebi i svom entuzijazmu bez ozbiljne podrške. U prvom
slučaju, integracija se realizuje preko zvaničnog plana i programa, tj. kurikuluma.
Prednost ovakvog načina jeste u tome
što on podrazumeva i profesionalnu ali i logističku podršku (edukacija i obuka nastavnika, literatura i podrška putem štampanih
materijala, didaktički materijali, organizacija
BRAZOVNA TEHNOLOGIJA • br. 4/2007.
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rasporeda u školama...). Na ovaj način se,
takođe, izbegava podela na ''integrativce'' i
„tradicionaliste“ koji bi kočili ovaj proces.
Ovde treba naglasiti da su učitelji, tj. Profesori razredne nastave, po prirodi svoga
posla, mnogo bliži i bliskiji integraciji nego
predmetni nastavnici i profesori u višim
razredima osnovne i srednje škole, te da bi
kao takvi, mogli poslužiti kao uzor svojim
kolegama – predmetnim nastavnicima.
Kako školska adminstracija može da
podrži uvođenje integrativne nastave
ukoliko ne postoji državna strategija?
Veliku, gotovu odlučujuću ulogu u
sprovođenju integracije u školama, bez obzira na postojanje državne strategije ili ne,
imaju direktori škola.
Oni su ti koji mogu i treba da
promovišu integrativnu nastavu na naučnim
većima ali i na roditeljskim sastancima.
Ukoliko bi se jedan ili dva učitelja ili
nastavnika zainteresovali da integrišu svoje
predmete, njima bi bila neophodna pomoć i
podrška kako u vidu didaktičkog materijala,
tako i u vidu prilagođavanja rasporeda časova.
Što se više učitelji na stavnici uključuju u ovaj proces, to je sve neophodnija
reorganizacija rasporeda časova koji bi
trebalo da predvidi i sadrži ne samo časove
učenika, nego i vreme potrebno za pripremu
učitelja i timova učitelja koji su do tada
realizovali svoju nastavu u izolaciji.
U tom slučaju bi prvo trebalo uraditi
raspored časova za one učenike i učitelje koji
će raditi po principu integracije, zbog specifičnosti njenih potreba, a zatim ostale.
Da bi ovakva nastava, kao i veliki
napori koji se ulažu da bi se ona organizovala
i realizovala, bila prihvaćena od strane nastavnika i učitelja bez velikih otpora, poželjno
je dodatno motivisati zaposlene u školi.

Sredstva za dodatnu motivaciju, trebalo bi da obezbedi direktor animirajući
lokalnu ali i širu društvenu zajednicu.

ARTIKULACIJA ČASA

Razred - III
Tema - „Al’ se nebo osmehiva“
Nastavni predmeti : srpski jezik, likovna
kultura, muzička kultura, matematika,
priroda i društvo
Vreme održavanja : II, III , IV čas
Ciljevi :
-

-

uočavanje motiva u umetničkoj pesmi;
jezička sredstva kojima je pesma otvorena;
obnavljanje pojmova: pesma, stih, strofa,
pesnik, pesnička slika...
izražavanje doživljenog u pesmi na različite načine: rečima, slikom-crtežom,
muzikom, pokretom...
uočavanje razlika u pojedinim rečima u
odnosu na savremeni jezik
razlikovanje sna i jave
negovanje životnog optimizma
razvijanje mašte i motivisanje na korisno
i lepo
bogaćenje rečnika učenika.

Priprema za rad: Kroz radioničarski rad
podeliti učenike na grupe i upoznati
ih sa temom časa i sa ciljevima i zadacima.
(Korelacija sa prirodom i društvom )
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vanjem doživljaja pesme, treći dramskim
prikazom situacije iz pesme sa predlogom
rešenja, a četvrti rešavanjem zadataka iz matematike sa temom iz obrađene pesme.
Sve grupe prave plakat kao povratnu informaciju svog rada. Neke grupe pripremaju
prikaz svojih rezultata rada.

Splet aktivnosti :
1. - Čitanje pesme „Cic“ Branka
Radičevića;
Kraći razgovor o pesmi i prvim
utiscima;
- Podela zadataka učenicima i izbor
odgovarajućih aktivnosti.
2. Rad u grupama prema afinitetima.

3. Samostalni rad učenika po grupama

Učenici su podeljeni u četiri grupe.Rade
prema trenutnim afinitetima. Jedni će se baviti analizom pesme, drugi likovnim oslika-

Učenici rade po grupama i temama za
koje su se opredelili uz mogućnost promene
aktivnosti.

Grupa za matematiku
Reši zadatke koristeći već stečena znanja:
1.

Ako jedan ribar upeca 232 ribe za određeni period, koliko će upecati
za 4 dana ?

2.

Jedan ribar ulovi za nedelju dana 228 kg ribe. Njegova dva druga ulove po 156
kg ribe. Koliko su ulovili zajedno?

3.

Izračunaj :
269 + 181 • 3 = ___
101 + 205 • 3 = ___
786 - 127 • 5 = ___
854 – 134 • 4 = ___

4.

Ako jedan ribar ulovi 136 kg ribe za jedan dan, koliko ulovi za 5 dana ?

5.

Prvog dana prodato je pet paketa po 87 kg ribe. Drugog dana prodata su tri
džaka po 1244 kg ribe. Koliko je ribe prodato ukupno?

6.

Količnik brojeva 486 i 2 uvećaj za količnik brojeva najvećeg trocifrenog broja i
broja 9.

7.

Reši jednačine:
580 : X = 5
X : 5 = 137

8.
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520 + 684  2 = ___
404 + 690  3 = ___
725 – 549  9 = ___
901 – 844  4 = ___

X : 6 = 960
948 : X = 4

636 : X = 6
X : 4 = 213

Prvog dana prodato je pet paketa po 89 kg ribe. Drugog dana tri džaka po 157 kg
ribe. Koliko je ukupno prodato ribe?
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Grupa za srpski jezik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pažljivo pročitaj pesmu „Cic“ Branka Radičevića.
Iznesi svoje utiske o pročitanoj pesmi.
Kakva raspoloženja budi ova pesma?
O kome i o čemu pesma govori?
Objasni nepoznate reči iz pesme.
Koliko strofa ima pesma?
U kojim stihovima i kojim izrazima su prikazani nebo i reka?
Koji je ribarčetov doživljaj prikazan u pesmi, kako i u kojim strofama?
U kojim stihovima je opisan ribarčetov san, a u kojima java?
Zašto je dečak sanjao ribu?
Šta je dečak osećao kad se probudio?
Može li se ono što želiš dobiti u snu? Zašto?
Kako ti se može ostvariti želja?
Pronađi sve glagole u pesmi.
Koja sve osećanja oslikava ova pesma?

Група за ликовно изражавање
1. Pažljivo pročitaj pesmu „Cic“ Branka Radičevića.
2. Pokušaj da uočiš pesničke slike i da ih u pesmi obeležiš olovkom.
3. Ilistruj pesničku sliku koja ti se najviše dopada.
4. Pokušaj da u svoju sliku pomoću boja i crteža uneseš što više osećanja.
5. Obavezno daj naziv svojoj slici, ali tako da bude povezana sa pesmom.

Група за драмско изражавање
1.Pažljivo pročitaj pesmu „Cic“ Branka Radičevića.
2.Odredi najznačajnije dramske momente u pesmi i povuci te stihove.
3.Pokušaj da sa svojim drugovima dramski prikažeš ovu pesmu.
4.Potrudite se da promenite kraj pesme i da odglumite najpovoljnije rešenje
za dečaka.
5.Ukoliko imate vremena, prikažite sasvim drugu, savremenu situaciju, koja
se rešava na isti način.
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PROJEKTNA NASTAVA

Razvijanje i primena stvaralačkih
sposobnosti nastavnika i njihov direktan
uticaj na razvoj stvaralačkog mišljenja učenika (odnosno svih učesnika obrazovnovaspitnog procesa) osnovni je zadatak
projektne nastave.
Projektna nastava je najsloženiji oblik
praktičnog smisaonog i intenzivnog sticanja
znanja, i to iz celovitih delatnosti, odnosno iz
problemskih celina i oblasti saznanja, predstavljanja, transfera i prezentovanja, upotrebe
i primene konkretnog znanja. Zahtevi ove
nastave su najbrže i najefikasnije postizanje
ciljeva, kao i razrađenih kriterijuma za vrednovanje rezultata konačnih ciljeva nastave

sistemski aspekt
(probabilistički)

kroz njihovu konkretizaciju u rešavanju
problema.
Projektna nastava je ciljno usmereni
proces ograničenog trajanja koji zahteva
određene resurse i organizaciju izvođenja. Po
pravilu, projekat o nastavi se može organizovati kao istraživački, razvojni ili inovacijski koji podrazumeva i iziskuje visok
nivo samostalne misaone i praktične aktivnosti nastavnika i učenika.
U projektno organizovanoj nastavi
koristimo objektni, sistemski i procesni
aspekt.
Naučnoistraživački i obrazovni projektni procesi u koje spada projektna nastava,
svrstavaju se u jednokratne projektne procese čije su karakteristike:
-

PROJEKTNO
ORGANIZOVANA
NASTAVA

ciljna usmerenost,
privremenost,
jednokratnost (neponovljivost sa datim objektom projekta),
ograničenost trajanja.

objektni aspekt
programsko- sadržajni
prostorno-materijalni

procesni aspekt
(komunikacijski)
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RAZVOJ SPOSOBNOSTI U
PROJEKTNOJ NASTAVI

-

-

-

-

-

Nastava je intelektualna i praktična
sinteza šireg konglomerata disciplina, složena, slojevita i etički osetljiva delatnost.
Ona, takođe, ima izuzetno važno mesto u
razvijanju mišljenja i čini ga širim, dubljim,
refleksivnijim, otvorenijim, pokretljivijim i
svestranijim.

CILJ FORMIRANjA – podrazumeva se
jedan osnovni cilj, najčešće je statičan, sa
čitavim nizom potciljeva koji su najčešće
Osnovne sposobnosti koje se kod
gipki i promenljivi, zavisno od potreba,
učenika razvijaju u projektnoj nastavi su:
vladajućih prilika i uslova opstanka organizacije.
USPOSTAVLjANjE
RACIONALNOG SKLADA – između
postavljenih ciljeva i korišćenih
originalnost
sredstava za ostvarivanje istih.
fleksibilnost
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
– kao svrstavanje delova celokupne
organizacije u funkcionalnu celinu.
senzitivnost
fluentnost
INFORMACIONI odnosno AKCIONI
SISTEMI - kao neizostavan element u
sklopu aktivnosti upravljanja (planiranja,
donošenja odluka organizovanja, koordiniranja i kontrolisanja) i međusobno
strukturalnost
povezanih organizacijskih elemenata.
upravljivost
LjUDSKI POTENCIJAL – stručna
osposobljenost, vrednosni sistem pojedinca, interesi, aspiracije, očekivanje
Te sposobnostti ličnosti omogućavaju
čoveka, koordinacija aktivnosti pojejoj generisanje i stvaralačku primenu ideja i
dinaca, usaglašavanje potreba celine itd.
NAČIN REALIZACIJE PREDVI- rešenja. Generisanje ideja se dešava u interĐENIH CILJEVA – primenom odgo- aktivnom komuniciranju u svim prostornim i
varajućih tehnika, kroz proces odlu- vremenskim situacijama, u odnosima sa
ljudima, objektima, događajima, aktivnočivanja.
stima.
Bitna pretpostavka projektne nastave
je komunikacijska proaktivnost učesnika.
Ona je suštinska varijabla za ostvarivanje
projektovanih ciljeva nastave kao višeBRAZOVNA TEHNOLOGIJA • br. 4/2007.
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parametarske kategorije. Stvaralaška primena
ideja i rešenja uslovljena je stvaralačkim
mišljenjem koje je značajan resurs, a rezultat
je složenih intelektualnih procesa.
Razvijanje i primena stvaralačkih
sposobnosti nastavnika i njihov direktan uticaj na razvoj stvaralačkog mišljenja učenika
osnovni je problem projektne nastave.

-

-

84

Zasniva se na rigoroznim pravilima
logičkog mišljenja (logički strogo
utvrđen niz intelektualnih radnji koje
logički vode do jednog jedinog
ispravnog rešenja).
Operiše činjenicama, brojkama,
zakonitostima, analizama i
temporalnim informacijama.
Neophodna je sposobnost
analiziranja podataka i operisanja
matematičkim informacijama.
Rešavanje problema je uspešno ako:
o cilj dobro projektovan
o program i sadržaj dobro
napisan
o nastavni proces (čas) dobro
dizajniran
o situacije u nastavi
interesantne
o odluke koje se donose
realistične
o izlazne solucije
zadovoljavajuće

DIMENZIJE MIŠLJENJA KOJE SE
RAZVIJAJU U PROJEKTNOJ
NASTAVI
U procesu sticanja znanja, radi njegove
primene u rešavanju složenih problema i zadataka stvaralačkog tipa, neophodno je
kombinovati dve vrste mišljenja – konvergentno
(logičko)
i
divergentno
(stvaralačko).

-

Literarno-kreativno mišljenje sa
nizom intelektualnih delatnosti.
Proizvodnja ideja u što većem broju.
Oblikovanje originalnih i
neočekivanih ideja
Hleksibilnost mišljenja i
vrednovanje ideja-rešenja problema.
Otkrivanje alternativnih rešenjapovezivanje ideja koje nisu logički
srodne.
Vizuelizacija prostorne veštine i
istraživanje strukture.
Izbor optimalnog rešenja po
tehničkim i tehnološkim
kriterijumima.
Podsticanje inicijativnosti
Podsticanje samostalnosti
Podražavanje-razvoj stvaralaštva
Razvoj sposobnosti pronalaženja
svojih i originalnih rešenja.
Implementacija pozitivnih rezultata.
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AKTIVNOSTI U PROJEKTNOJ NASTAVI

nastavnik

-

-

-

-

učenik

Stvaranje odgovarajućeg didaktičkotehničkog okruženja,
izgradnja strategije nastave za
generisanje ideja i viševarijantnih rešenja
problema učenja kroz
planiranje,organizovanje,vođenje i
kontrolu praktičnog izvođenja tih
funkcija, individualizaciju
uslova,ciljeva,metoda i dife- renciranje
sadržaja
evaluacija celog procesa i faznih koraka,
uključujući i rezultate praktičnog
praćenja izvođenja od strane učenika,
evaluacija kvaliteta svih ulaznih i
procesnih veličina i donošenje odluke za
demonstriranje i korigovanje
postupaka,aktivnosti i rešenja.
nastavnik projektuje,reprojektuje i
postavlja ciljeve,određuje obim i
strukturu sadržaja,oblike i metode
realizacije, planira i obezbeđuje
resurse,vrši izbor i adaptaciju
tehnologije,prenosi i oplemenjuje
informacije,prezentuje sadržaje.
animira učenike za stručno i naučno
formulisanje problema,definisanje
pojmova,opisivanje
procedura,demonstraciju
postupaka,uopštavanje,interpretiranje,zak
ljučivanje,povezivanje,evaluaciju i
vrednovanje.
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-

-

Praktično-smisaono uočavanje
problema,detalja i drugih entiteta
intelektualno aktiviranje u
horizontalnoj,vertikalnoj i lateralnoj
korelaciji poznatih i novih
pojmova,termina,značenja,
uočavanje i korigovanje grešaka
usavršavanje tehnika izvođenja-umenja
otklanjanje zbunjujućih faktora u
praktičnim aktivnostima,kontrola
entiteta
objektivno komuniciranje sa
ciljevima,sadržajima,metodama,resursi
ma i rezultatima
razvoj socijalne recepcije i razumevanje
smisla konkretne delatnosti
vežbanje primene znanja,upotrebe
sposobnosti i korišćenja veština.
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FAKTORI nastavne
situacije IZVAN
nastavnikove
kontrole

FAKTORI koje
nastavnik
KONTROLIŠE

FAKTORI koje
nastavnik može
DELIMIČNO DA
KONTROLIŠE

•Opšta inteligencija
•Genetski faktor u formiranju karaktera učenika
•Psihofizičko zdravlje učenika
•Pripremljenost učenika za školu
•Materijalno finansijske mogućnosti
•Socijalni status i kooperativn

•Društvena atmosfera
•Atmosfera za učenje koja vlada u učionici,
kabinetu,radionici,laboratoriji i drugim
prostorijama
•Nastavnikovo znanje o samome sebi.

•Prostor
•Vreme učenja
•Situacije u procesu učenja
•Odnosi u procesu učenja
•Okruženje učenja

-ORGANIZATOR
(planer,dijagnostičar,terapeut)
-PREDAVAČ (realizator)
-PROFESIONALAC (stručnjak, ekspert)
-MOTIVATOR (ličnost)
-EVALUATOR (dijagnostičar-kontrolor)
-KOMUNIKATOR (pedagoški partner u
afektivnoj interakciji)
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-PLANER (predpismene aktivnosti i
tehnike)
-PROAKTIVNI KOMUNIKATOR
-KOOPERATIVNI organizator, evaluator,
kontrolor, donosilac odluka, realizator
-Rešava zadatke i celovite probleme u
sticanju znanja
-Koristi naučeno van škole
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KOOPERATIVNO STICANjE ZNANjA
U PROJEKTNOJ NASTAVI

SVI UČENICI POSEDUJU ŠIROK SPEKTAR ZNANjA I
ISKUSTVA
-Stiču osećaj za šansu, rađanje entuzijazma i preuzimanje
rizika

INDIVIDUALNE RAZLIKE MEĐU UČENICIMA SU PREDNOST ZA PRIMENU METODA:
1. Učenje usavršavanjem metoda
2. Vođenje putem otkrića
3. Praktično smisaono učenje
4. Aktivno učenje celovitih delatnosti

Uspešnije se razvijaju i uvećavaju znanje i veštine, sposobnosti komuniciranja (posebno diskutovanja, prezentiranja i proaktivnog slušanja, i interakcije učenika sa različitim gledištima) i
tolerisanje različitih mišljenja.

DOMINIRANjE RAZNOVRSNIH KONCEPTUALNIH SITUACIJA
- Usavršava se komunikacija sa figurativnim aspektima
kojima se produktivno gradi koherentno struktuiran KONCEPTUALNI SISTEM pojedinaca i grupe tj. način na koji oni (učenici)
misle i delaju.

Kreiraju se nove kombinacije neočekivanih analogija u
odnosima između misli, činjenica i delatnosti u sticanju znanja i
brzini učenja.

BRAZOVNA TEHNOLOGIJA • br. 4/2007.

87

Vesna Đorđević

DIDAKTIČKO-STRUČNI DIZAJN
PROJEKTNE NASTAVE
Ostvareni učinak projektne nastave strogo zavisi od prethodnog planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole, kao i kasnije konkretne primene stečenih znanja, veština i
sposobnosti. Zato se razlikuju :

entiteti didaktičko-stručnog dizajna.

Dizajn se u početnoj fazi ostvaruje
razmišljanjem o projektnom problemu.
Polazeći od toga da je „problem u
projektnoj nastavi neka razlika između
potrebnog i posedujućeg konkretnog
znanja“, razmišljanjem treba otkriti da li je
problem postavljen na način jasan i
razumljiv onima kojima se dizajner kao
kreator obraća. Rezultat ovog razmišljanja
je osmišljavanje predmeta za dizajnprojekta. On mora biti neposredno
„shvatljiv“ i „čitljiv“ učeniku i da njegovi
funkcionalni kvaliteti imaju jasno izraženo
značenje.
To je domen logičkog dizajna u kome
nastavnik kao dizajner sintetički prikuplja
podatke iz struke i iskustva i preciznije
osmišljava predmet koji namerava da
projektuje, tj. realizuje.
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RIZICI KOD
REALIZOVANJA LOGIČKOG
DIZAJNA PROJEKTNE
NASTAVE

-Rizik dijagnostikovanja
projektnog problema
-Rizik izbora pristupa
projektnom problemu
-Rizik definisanja
načina rešavanja
projektnog problema
-Rizik sprovođenja rešenja
projektnog problema u
adekvatnoj organizaciji i
tehnologiji nastavnog procesa
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OBJEKTNI CILJEVI
- su osnovni podaci, informacije i
znanja o konkretnim objektima,
sistemima i procesima iz predmeta
nastave. To su konkretni sadržaji za
koje će se vezati učenikova
mentalna aktivnost.
Sistemski dizajn projektne nastave sadrži
sistemsku seriju planskih, didaktičkotehničkih,organizacionih, operativnih,
realizatorskih i verihikativnih entiteta
projekta zasnovanih na logičkoj koncepciji.
Dakle, sistemski dizajn projektne nastave
sadrži naučno-stručne dimenzije projekta
nastave, prepoznatljive po nizu strukturnih i
funkcionalnih entiteta koji integrišu
didaktičke principe i mogućnosti njihove
primene.
Predmet nastave sistemski je projektovan i
razrađen kroz objektne, namenske i
konačne ciljeve učenja.

NAMENSKI CILJEVI
projektne nastave se vezuju za fizičke, psihofizičke
i mentalne aktivnosti učenika u toku nastavnog
procesa. Kvalitetnim dizajnom namenskih ciljeva
projektne nastave nastavnik angažuje pažnju i
interesovanje učenika, kao i konkretne aktivnosti
koje se vezuju za identifikovane objekte koji čini
predmet projekta, odnosno projektnog procesa.

KONAČNI CILjEVI
Ostali elementi sistemskog dizajna
nastave su sledeći:
-Identifikacija prethodnih znanja i
sposobnosti;
-Metode realizacije pojedinih projektnih
aktivnosti u nastavi ;
-Vremensko-prostorni i drugi uslovi
realizacije nastave.

- iskazuju konkretne praktično-upotrebne stavove veština,
znanja i izvršne sposobnosti koje učenici stiču obradom
projektne teme. Suština konačnih ciljeva projektnog
nastavnog procesa iskazuje se nastojanjem da se kod
učenika razviju osećaj, navika i potreba perspektivnog
orijentisanja u rešavanju problema.

Fizički dizajn projektne nastave je dizajn u kome su
konkretizovani entiteti planiranja nastavnih aktivnosti
realizuje se tj. fizički se ostvaruje u realizaciji i
verifikaciji samog toka nastave.
Sistemski dizajn konvertuje logički u fizički dizajn
koji počinje završetkom vizuelne ekskluzivne šeme, a
završava se realizacijom pojedinih projektnih
aktivnosti i projekata u celini.
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U holističkom dizajnu se utvrđuju verifikativni
entiteti nastave nakon njene analize i celovitih
sagledavanja efekata. U ulozi valorizatora pojavljuje
se nastavnik kao kontrolor uspešnosti realizacije
projektnih nastavnih aktivnosti.
Nastavnik sačinjava analizu rezultata projektne
nastave i utvrđuje da li su uspešno realizovani
projektni ciljevi.
Na ovaj način je zaokružena procesna celina
aktivnosti planiranja, organizacije, vođenja
(realizacije) i kontrole projektne nastave.
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INTERAKTIVNA NASTAVA
Samo aktivnim radom učenika
obezbeđujemo efikasno učenje. Pored toga,
interakcija je preduslov za razvijanje
interpersonalnih kvaliteta ličnosti učenika.
Da bi se ovo ostvarilo važno je konstituisati
razred kao grupu, a u okviru njega, male
grupe ili timove koji će ostvariti interaktivnu
i kvalitetnu saradnju pri učenju.

Interaktivno učenje je proces koji rezultira
relativno permanentnim promenama u
razmišljanju i ponašanju koje nastaju na
osnovu iskustva, tradicije i prakse ostvarene
u socijalnoj interakciji.
Ovo učenje se zasniva na postignuću,
pozitivnim vezama među individuama i
postizanju socijalne kompetencije u procesu
psihološkog prilagođavanja.

•pravilno formirati male grupe,
• podsticati pozitivnu međuzavisnost članova,
• podržati individualnu uključenost,
• razvijati interpersonalne i kognitivne sposobnosti,
• stvoriti povoljnu emocionalnu klimu,
• analizirati i vrednovati rad i efekte grupnog rada,
•odabrati adekvatne metode interaktivnog učenja.

pozitivna
kooperacija
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pozitivna
interakcija

Realizacija
interaktivnog
učenja u
praksi
podrazume
napor koji vodi
postignuću
va
primenu
drugačijih
postupaka
i metoda u
nastavnoj
pozitivne veze
praksi.
Postoji
deset
tehnika i
Psihološko prilagođavanje
procedura
Socijalna kompetencija
za
konstituis
anje
grupa i one nam govore o specifičnosti
primene interaktivnog učenja u praksi.
Prednost ovih tehnika je u tome što se mogu
ugraditi u postojeću nastavnu praksu.
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Tehnike za konstituisanje grupa:
Lični karton – povezuje ja i mi identitet.Učenici donose zajedničku odluku o imenu grupe.
Ispisujući svoje osobine na „lični karton“ i nudeći taj karton grupi na uvid, učenik doživljava
promociju svoga ja-identiteta u grupi.
Srodne duše – dijagnostička, ali i korektivna tehnika. Nakon iskazivanja svojih stavova,
vode se diskusija o svim pitanjima.Iz te diskusije nastavnik izvodi zaključak, predloge i
sugestije za dalju akciju. Svoje stavove i emocije učenici iskazuju na „termometru stavova“.
Ovom tehnikom je omogućena izuzetno efikasna dijagnostika na pojedinačnom i grupnom
planu.
Osećanja i gradivo – direktno spaja učenikove emocije ili afektnu sa kognitivnom stranom.
Direktno se obezbeđuje podrška grupe na koju pojedinac može da se osloni, snažna
motivacija zasnovana na pripadnosti grupi.
Razlike u sličnostima – evidentira razlike i nalazi sličnosti među učenicima, njihovim
stavovima ili ciljevima itd.
Poštujemo razlike među ljudima – oslanja se na igru kao način izražavanja učenika. Svaka
igra u ovoj tehnici polazi od pretpostavke da se dostojanstvo vlastitog „ja“ može ostvariti
samo preko osećaja tolerancije za druge. Sve igre služe za konstituisanje grupe, za jačanje
intergrupnih relacija i unutargrupnog poverenja. Na ovaj način odeljenje postaje homogeno i
deluje kao grupa.
Pismo – pišu grupe, a ne pojedinci. Svaka grupa sama bira problem i temu pisma, a zatim čita
pismo pred razredom. Posle toga se organizuje rasprava, diskusija čija je svrha da se nađe
rešenje za problem iznesen u pismu.
Razredni ugovor – primenjuje se u razredima koji su već dostigli određeni nivo saglasnosti i
socijalne interakcije. Cilj je da se ustanove norme ponašanja koje će učenici sami izvesti, a
zatim poštovati.
Usaglašavanje ciljeva – cilj je da spoji učenikove individualne ciljeve sa ciljevima grupe i
razreda. Diskusija oko usaglašavanja ciljeva teče u parovima, na nivou grupe ili
odeljenja.Usaglašene ciljeve je diskusijom moguće dovesti u vezu sa radom na nastavnom
gradivu.
Zajednički ciljevi – izgrađivanje poverenja – posebna vrednost je u proceduri ispisivanja
veza između ciljeva grupe i zadate teme. Važnu je da ovu vezu učenici izvedu sami. Način na
koji nastavnik izvodi najvažniji cilj odeljenja je posebno značajan, jer učenike uvodi u
kognitivnu i grafičku tehniku usaglašavanja ciljeva. Grupna prezentacija ima poseban značaj
jer se grupe izražavaju o tome šta su usaglasili članovi, ali i o tome kako je usaglašavanje
teklo.
Misli, upari, podeli – nastavnik postavi pitanje, učenici razmisle svako o svom odgovoru, a
zati sa drugim učenikom, svojim partnerom, prodiskutuje o mogućem odgovoru na pitanje.
Učenici su tako u mogućnosti da svoj odgovor koriguju u diskusiji u paru.
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PRI FORMIRANjU GRUPE NASTAVNIK MORA :
1. Konstituisati grupe – podeliti razred u grupe
Podeliti uloge u grupama.
Ostvariti interakciju među članovima u svakoj grupi.
Odabrati i primeniti adekvatnu tehniku za ostvarivanje
poverenja i saradnje u grupi.
Analizirati funkcionisanje grupe.
2. Analizirati odnos grupe i cilja rada
Nastavnik istražuje ciljeve učenika.
1.
Uspostavlja vezu između pojedinačnih i grupnih ciljeva.
Istražuje kako učenici vide doprinos grupe
5
2.
циљ
u ostvarivanju svojih ciljeva.
Stvara opšte kolektivno raspoloženje da se ciljevi
4.
3.
ostvare.
?? ?

3. Rešiti pitanje vođstva (organizacije grupe)
Nastavnik često režira izbor zadataka tako da izgleda
kao slobodni izbor učenika ili grupe.
Obezbeđuje visoku privlačnost zadataka.
Uvažava stavove učenika o gradivu i nastavnom
predmetu.
Planira rad i deli ga sa učenicima.
Cilj učenja mora biti atraktivan za sve učenike.
4. Rešiti pitanje vođstva grupe
Svaki učenik treba da prođe vežbe u rukovođenju i organizaciji grupe ali da ima
i više uloga
Učenike sklone vođstvu obučiti da prihvataju odluke grupe.

Sve učenike treba osposobiti za demokratiju.
Nastavnik može biti istovremeno član više grupa.
Izbegavati duže zadržavanje jednog vođe grupe.
Vođenje grupe prilagoditi cilju grupne aktivnosti.
Vrstu vođstva kombinovati po potrebi.
Sve učenike treba osposobiti za demokratiju.
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5. Ostvariti didaktičke pretpostavke za rad u grupi
6. Pripremiti i pratiti interakciju u grupi
Pratiti socijalnu interakciju u grupi nekompatibilne
sa zadatkom rada, dinamikom u grupi i životom u školi.
Dodela posebno pripremljenih uloga i samostalna podela
uloga.
Obratiti pažnju na interpersonalne odnose učenika u
kolektivu.
Stimulisati pozitivne interakcije.
Posebno pratiti položaj introvertnih učenika koji imaju
problema u socijalnoj komunikaciji, zaštititi
nestabilne i psihotraumatizovane učenike, pomoći
im oprezno.
Analizirati aktivnosti u grupi, vrednovati postignut,
uspeh i pohvaliti i istaći dobru saradnju sa učenicima.

HOMOGENE GRUPE

VRSTE GRUPA

HETEROGENE
GRUPE

AD HOK GRUPE
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HOMOGENE GRUPE

Grupe koje su sastavljene od članova sa istim ili
približno jednakim svojstvima ujednačavanjem
unutar
grupe.
Kada?
-U istom razredu-zavisno od sadržaja.
-U sportskim ili slobodnim aktivnostima.
-Uraznim projektima ili programima.
-Kad nastavnik proceni da će tako ostvariti pedagoški
maksimum.
Kako?
-Po rangu: prva 4 su prva grupa, druga 4 su druga
grupa
itd.
-Od najsposobnijih do najslabijih - pogodno za
rotaciju
grupa i sadržaja.

HETEROGENE GRUPE

Grupe čiji se članovi razlikuju po prethodnom
postignuću.
Kada?
Formiraju se kada postoji pretpostavka ujednačenosti
među
grupama po uspešnosti njenih članova.

Kako?
U svaku grupu se stavlja po jedan od najboljih, jedan
od
prosečnih i jedan od slabijih učenika i tako za svaku
grupu.
Kriterijum?
Prethodni uspeh, sposobnosti, predznanje, radne
navike,
socijalni status...

Kriterijum?

-Školske ocene, uspeh na testu, sposobnosti, radne
navike, uzrast, pol, udaljenost od škole, socijalni i
materijalni status...

AD HOK GRUPE

Formiraju se u slučajevima kad nije važno da li će
grupe biti ujednačene po bilo kom osnovu, obično
kad je potrebno brzo formirati grupe. Načini su
proizvoljni, obično brojanjem članova bez obzira na
njihove osobine (prvih 5, pa drugih 5 ili izgovaranjem
brojeva, pa svi koji su broj 1 su prva grupa,itd.), a
kriterijuma nema.
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pravilno
formiranje
grupe
analizirati i vrednovati
rad i efekte grupnog
rada

stvoriti povoljnu
emocionalnu klimu

odabrati adekvatne
metode interaktivnog
učenja
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podsticati pozitivnu
međuzavisnost članova

podržati
individualnu
uključenost

razvijati
interpersonalne i
kognitivne
sposobnosti
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UVAŽAVANjE INDIVIDUALNIH
RAZLIKA
U INTERAKTIVNOJ NASTAVI

Podela učenika na razrede i odeljenja zasnovana je na pretpostavci da su
učenici istih godina približno jednaki i prema
drugim obeležjima i karakteristikama, a
posebno s obzirom na tempo razvoja drugih
karakteristika. Iz takve pretpostavke izvedene
su i mnoge druge pretpostavke na kojima se
zasniva klasična organizacija i realizacija
vaspitno-obrazovnog rada u školi.
Vremenom, mnogim istraživanjima, dovedena je u pitanje dominacija
„prosečnog učenika“. Dokazano je da nejednak tempo razvoja svakog učenika, kao i
razlike u genetskim potencijalima i socijalnim okolnostima i uslovima u kojima se
razvijaju, dovodi do velikih individualnih
razlika među učenicima. One se javljaju u
fizičkom, mentalnom razvoju, brzini napredovanja u nastavi, stepenu usvojenih znanja i
uopšte na obrazovnom nivou.

Kooperativni
oblici
učenja

Postoje razlike u fizičkim karakteristikama
koje u manjoj ili većoj meri utiču na
ponašanje učenika, ali i na njegov uspeh u
učenju. To su karakteristike razvijenosti
pojedinih čulnih organa (vid, sluh). U takvim
slučajevima je neophodno prilagođavanje
uslova vaspitno-obrazovnog rada stepenu
razvijenosti ili oštećenosti čula.
Mnogo je teže stvoriti uslove za
bolji rezultat prilagođavajući postojeće uslove, prema psihičkim karakteristikama i
osobinama psihičkog razvoja učenika. Teškoće se uvećavaju i zato što razlike u nivoima
psihičkog razvoja nisu lako uočljive, kao
fizičke razlike.
Uočljive su i razlike u stepenu individualnog aktiviteta učenika tokom procesa
učenja.
Savremenije koncepcije nastave
nude organizacionu šemu u kojoj učenici
imaju veće slobode kretanja i raznovrsnije
modele individualnog rada i stvaranja.
Poznati su različiti interaktivni i
kooperativni oblici učenja. Oni se zasnivaju
na aktivnoj ulozi učenika i nastavnika u
procesu usvajanja znanja i učenja.

timski rad
nastavnik - učenik
u grupama učenika
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INTERAKTIVNA NASTAVA
RAZLIČITIH NIVOA SLOŽENOSTI

Pedagoško-psihološke osnove nastave različitih nivoa složenosti su:
1. U planiranju, pripremanju nastave neophodno je uvažavati razlike između učenika
koje najviše utiču na njihov uspeh u
školskom učenju (inteligencija, motivacija
za školsko učenje, razvijenost navika i
tehnika učenja.
2. Izvođenjem nastave na različitim nivoima
složenosti obezbediti individualizaciju
učenja.
3. Sadržajem vežbi na različitim nivoima težine i uputstava nastavnika za organizovanje učenja obezbediti ostvarivanje ciljeva
i zadataka nastave.
4. Nastavnik uz pomoć čestih informacija o
ponašanju i napredovanju učenika u samostalnom učenju, dolazi do bitnih podataka o raznim osobinama i karakteristikama učenika i učenja na koje treba
uticati.

5. Nastava se mora zasnivati na raznovrsnosti situacija, raznolikosti podsticaja i procesa.
6. Treba koristiti dve mogućnosti uticaja na
proces učenja:
- strukturom zadataka programirati
sadržaj učenja i
- sadržajem vežbi programirati proces
učenja.
7. Obezbediti pedagoške i psihološke
karakteristike povratne informacije.

Struktura
interaktivne
nastave

Interakcija se u nastavu različitih nivoa
složenosti uvodi unošenjem u njegovu
orijentacionu strukturu interaktivnih
oblika učenja :
-

tandemsko učenje (kooperativno
učenje u paru učenik-učenik )
grupno učenje ( kooperativno učenje
u grupama učenika )
kooperativno učenje nastavnik-učenik
(u tandemu, u grupi, u odeljenju )

1. Pripremne aktivnosti
2. Zajedničke uvodne nastavne
aktivnosti
3. Interaktivni rad na diferenciranim
vežbama
4. Kooperativno vrednovanje odgovora
i rešenja
5. Završne zajedničke aktivnosti

INNOVATIVE MODELS OF TEACHING
(integrative, project and interactive teaching)
Abstract: Integrative teaching is an innovative model in which there are no strict boundaries
among subjects, different subjects' lessons are not taught separately, but as integrated in mutual
relationships..
The paper considers the theoretical base of this type of teaching and it gives practical
examples of the class organization.
Key words: integrative teaching, project and interactive teaching.
Nastavak u sledećem broju: Razvojna mastava, Nastava putem otkrića,
Nastava na daljinu i Modularna nastava
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ,
1. РАЗРЕД
школска 2019/2020. година

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
ТЕМА: РАСТИ ЗДРАВО – АЗБУКА ЗДРАВЉА
*Недељни фонд: 1 час недељно;

* НАСТАВНИК:

*Годишњи фонд: 36 часова

КСЕНИЈА УЈСАСИ, проф. раз. наставе

*

ЦИЉ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ:

- унапређење физичке способности, моторичких вештина и знања из области физичке и здравствене културе и очувања менталног здравља;
- очување здравља у савременим условима живота и рада,
-стицање и примена знања, умења и навика о здравој и правилној исхрани за раст и развој деце школског узраста ,
- овладавање знањима, начинима и чиниоцима који утичу на здравље,
- формирање потребе да се та знања примене у животу,
- да ученици науче да се брину о свом здрављу и здрављу других.

Р.бр.
активности
и бр.
часова

1.фаза
(4 часа)

ПЛАНИРАНА
АКТИВНОСТ

СЛАГАЛИЦА

IX

УГАО ЗДРАВЉА
*трагање за одговорима;
сабрати, анализирати, покренути
идеју са серијом илустрација;
шема која указује на смисао
здравог начина живота;
* висиномер, шакомер, ногомер.

3. фаза
(6 часа)

ИСХОДИ И ПОВЕЗАНОСТ СА
НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

Избор
материјала

УЧЕНИК:
(на планети живе људи
различити по изгледу, говору,
обичајима, ...;
Проблемска питања:
 Шта је здравље?
 Како читавог живота
сачувати здравље?
 Шта значи расти
здраво?

2. фаза
(4 часова)

Време
(месеци)

БРИГА О ЗДРАВЉУ
Израда одељењске шеме
„Расти здраво“ на темељу
групних илустративних
пројеката „Брига о здрављу“
(Лична хигијена-здрави зуби – леп
осмех,
Моје тело, моја чула,
О мом здрављу брину...,
Чистоћа је пола здравља, а друга

х
XI
XII

*СЈ –учествује у вођеном и слободном разговору
-усмено описује различитост људи по спољашњем
изгледу и другим карактеристикама;
*СОН –уме да уважава различитост својих вршњака
и других људи;
*ЛК– преводи једноставне појмове и информације
у ликовни рад;
*ГВ – уочава међусобне разлике и сличности са
другима.
*ФЗВ – комбинује и користи усвојене моторичке
вештине у игри и у свакодневном животу.
*СЈ – уме самостално или уз помоћ да пронађе
информације и усмено учествује у разговору;
*М – измери дужину задатим, нестандардизованом
мером;
*СОН – сарађује са вршњацима у заједничким
активностима;
*ФЗВ – разликује правилно од неправилног држања
тела , правилно држи тело и усавршава моторичке
способности;
*ЛК – користи материјал и прибор у складу са
инструкцијама (линија и област)
*СЈ – уме самостално да учествује у разговору и вођењу
слободног разговора; да описује занимања људи
поребних за очување здравља;
*СОН – уме да наброји прибор и средства за одржавање
личне хигијене и опише њихову функцију;
-уме да разликује алате и средства потребна за рад у
циљу очувања здравља;
-Уме да препозна значај очувања животне средине и
понаша се тако да не угрожава биљни и животињски
свет;
*ФЗВ – препозна везе између физичке активности и
здравља;
- стицање навике одржавања личне хигијене.

Интернет,
енциклопедије,
бојице,
хартија,
пазле

Интернет,
фотографије,
папир,
оловка,
спортски
реквизити

Слике,
амбалажа
средстава за
хигијену,
спољни
сарадникстоматолог,
слагалице,
фотографије,

Методе рада
Активан
говор,
моторичке
вештине
слагања,
цтање,
бојање

Активан
говор,
рад у групи ,
индивидуалан рад,
аргументовање

Самостално
проналажење
информација,
аргументовање,
реч
стучњака.

Евалуација
и
рефлексија

половина је...,
Спорт и значај физичке активности,
Моја чиста околина).

4. фаза
(10
часова)

ПЛАН РАДА ПО
ПРОЈЕКТУ
-

5. фаза
(12
часова)

Откривање смисла здравог
начина живота
-расправа и систематизација
одговора
-ученици самостално
разрађују и обликују
илустрациони прилог о
здравом начину живота
-групе презентују пројекат.

I,
II,
III

ДНЕВНИ РЕЖИМ
ЈЕДАН МОЈ ДАН ЗДРАВЉА
Азбука здравља:
(куварска даска – сличице
намирница;
спремање оброка,
обилазак пијаце;
радионица са мамама/бакама;
пирамида исхране,
лековите биљке – чајанка;
Израда паноа „Азбука здравља“,
Један мој дан здравља)

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПРОЈЕКТА

III
IV,
V,
VI

- уме да уочи разлику између здравог и болесног
стања,
*ЛК – преведе једноставне појмове у израду предмета и
груписање предмета.
*ГВ – својим речима образлаже неопходна правила која
регулишу живот у заједници и учествује у изради
једноставних акција и доприноси промоцији акција.
*СЈ – уме критички и стваралачки да размишља и
учествује у разговору;
*СОН – уме одговорно да се односи према здрављу,
физичкој активности и распореду рада и одмора у току
дана;
*ФЗВ- уме да сагледа негативне утицаје савременог
начина живота и да буде свестан да је физичком
активношћу могуће предупредити негатива утицај
окружења;
- доводи у везу свакодневни живот и способност за
учење и практичан рад са физичком активношћу и
правилном исхраном.
ГВ – својим речима образлаже неопходна правила која
регулишу живот у заједници и учествује у изради
једноставних акција и доприноси промоцији акција.
*СЈ – уме усмено или писаним путем да описује
елементе здраве хране; – уме да опише значај здравог стила
живота, здраве исхране и истакне циљ значаја здравља за
дуговечан живот;

*МК – повезује музичка дела у односу на њему блиске
ситуације и пева по слуху („Поврћијада“)
*СОН – стицање навика правилне исхране како у школи,
тако и код куће; - правовремено и примерено искаже
своје животне потребе за храном;
*ГВ – сарађује и предузима различите улоге у групи;
*ЛК – преведе једноставне информације у ликовни рад;
-изрази материјалом и техником по избору своје
замисли, доживљаје, утиске, осећања, опажања,...
*М – уме да сабира и одузима и ствара слику здраве
хране;
*ФЗВ- примењује здравствено-хигијенске мере пре и
после уношења хране у организам;
- схвата значај коришћења воћа и поврћа у исхрани;
- уме правилно да се понаша за столом.
– уочи разлику између здравог и болесног стања,

сала за
вежбање

Картице
дечијих
права,
фотографије,
упитници,
дијаграми

Самостално учење,
рад у групи
(сарадња),
доношење
одлука,
аргументовање

Слике,
картон,
прибор
за
сецкање,

Самостално
проналажење
информација,
доношење
одлука,

хамер,
фломастери,

сарадња,
(рад у групи),

спортски
реквизити,

аргументовање,

спољни
сарадници
(нутрициониста)

дијалог

