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ПРИМЕНА ПРОјЕКТНЕ НАСТАВЕ  У ИЗУЧАВАњУ дРУШТВЕНИХ 
САдРжАјА У НИжИМ РАЗРЕдИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Резиме: Настава природе и друштва поседује велике могућности да се ослободи ограни-
чења које намеће класична традиционална настава. Трагајући за одговарајућим решењима, 
а ослањајући се и руководећи се глобалним - холистичким приступом, флексибилним при-
ступом, кооперативним облицимa рада и демократским начелимa уграђеним у савремени 
начин извођења наставе, као једно од могућих решења за превазилажење недостатака тради-
ционалне наставе и успешно изучавање друштвених садржаја у нижим разредима основне 
школе, предлаже се пројектна настава, односно пројектно учење.
у раду се анализира могућност практичне примене пројектне наставе у изучавању друшт-
вених садржаја, као и његова улога у мотивацији ученика и подстицању развоја њихових 
когнитивних способности и самосталног рада.
Кључне речи: активно учење, пројекта настава, настава познавања друштва

Увод

Настава природе и друштва поседује велике могућности да се ослободи 
ограничења које намеће класична традиционална настава. Она обилује мно-
штвом разноврсних и привлачних садржаја који покрећу урођену дечију зна-
тижељу и интересовање. Захваљујући томе, наставни садржаји постају снажан 
подстицај за размишљање, имају велику мотивациону снагу и подстичу ученике 
на њихово активно усвајање. у исто време, њиховим учитељима пружају бројне 
могућности за разноврсну примену наставних метода и поступака, наставних об-
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лика и средстава, подстичући на тај начин и њихову креативност у организацији 
и реализацији наставног процеса.

Међутим, за разлику од наставних садржаја о природи, о којима постоје 
бројни научни и стручни радови који се баве њиховом анализом; проналажењем 
и поставком најефикаснијих модела за њихово изучавање и усвајање, о друшт-
веним садржајима се врло мало писало. у литератури се, у односу на друштвене 
садржаје, доминантно истиче образовни и васпитни значај садржаја о природи, 
као и њихова погодност за методичко моделовање савремених облика наставе. И 
поред непорецивог значаја наставних садржаја о природи, и садржаји о друштву 
заслужују да им се посвети пажња.

Како Ана Пешикан наводи, „нас као особе обликовали су друштво, кул-
тура, историјски контекст и време коме припадамо; не постојимо као аутономне 
особе независно од тога, већ смо формирани кроз интеракције са овим посред-
ницима. Зато је неопходно познавати и разумети друштвени контекст коме при-
падамо да би боље упознали себе и друге око себе.“

„Глобално речено, из основа наука о друштву деца би требало да уче о 
историјски (дакле, временски) променљивој друштвеној стварности. Требало би 
да упознају себе и друге око себе, друштво свог времена (оно што су затекли у 
стварности: разне друштвене групе, институције и начине њиховог функциони-
сања), а затим да, кроз бројне временске пресеке уназад, развијају свест о исто-
ријски променљивој друштвеној стварности (а за то им је потребно да овладају 
основним историјским појмовима: континуитета и промене, историјског време-
на, хронологије, историјских извора, узрочно-последичних односа)“ (Пешикан, 
2003:58).

Иако нам се чини да већина ових садржаја делује врло једноставно и очиг-
ледно, за ученике млађег основношколског узраста, то су врло комплексни пој-
мови, чије правилно усвајање, разумевање и повезивање у јединствен научни 
систем друштвених појмова, не може ни да се замисли применом традиционал-
них вербалних метода и рецептивног учења. 

ученици имају извесна предзнања о свом друштвеном окружењу, што ни-
како не смемо занемарити, а која нам и морају послужити као основа за њихово 
даље, свестраније и продубљеније изучавање. Међутим, поставља се питање ка-
ко организовати наставни процес у коме је могуће научити ученике како да путем 
властите активности и ангажовања примењују своја ранија искуства и знања, 
усвајају нова научна знања и  развијају мисаоне способности? 

Једна група педагога истиче како се у школи не учи само главом, него гла-
вом, руком и срцем. у школи се не стичу само знања, која се односе на способ-
ност познавања и набрајања чињеница, података, дефиниција, формула и слично 
(што према таксономији Бенџамина Блума представља најнижи ступањ настав-
них циљева и задатака). Задатак школе је да допринесе и стицању и развијању 
разних способности и особина личности ученика. Потребно је остварити такву 



М. Гомбар: ПРИМеНА ПРОЈеКТНе НАСТАВе  у ИЗуЧАВАњу ДРуШТВеНИХ САДРЖАЈА

105

наставу која ће успешно извршити синтезу развоја и когнитивног и афективног 
али и психомоторног подручја.

стратегИје ефИкасног ИзУчавања 
дрУштвенИх садржаја

Ана Пешикан, наводи неколико стратегија за ефикасну наставу друшт-
вених наука, међу којима су и глобални - холистички приступ, флексибилан 
приступ, кооперативни облици рада и демократска начела уграђена у начин 
извођења наставе.

Наиме, да би се омогућила изградња система појмова и повезивање знања 
из различитих научних области, као и са практичним животом, неопходно је де-
ци представити свет као целину и указати на међузависност појмова и појава. 
То се понекад не може успешно остварити обрађивањем парцијалних наставних 
јединица у наставном плану и програму. Не могу сви наставни садржаји увек 
бити усвајани у виду лекција, нити се можемо ограничити и ослонити само на 
уџбеник као једини извор знања. 

Истраживачки налази бројних студија које се баве ефикасностима разли-
читих стратегија учења, показују да кооперативни метод рада, осим своје не-
процењиве васпитне вредности, подстиче и холистички поглед на феномене који 
се истражују. у савременој настави која је базирана на демократским начелима, 
деца без страха и суздржавања постављају питања, износе своја мишљења, раз-
мењују идеје и ставове, тако да су у прилици да исти проблем сагледају из раз-
личитих углова.

Трагајући за одговарајућим решењима, а ослањајући се и руководећи се по-
менутим стратегијама, као једно од могућих решења за успешно изучавање друшт-
вених садржаја, предлажемо пројектну наставу, односно пројектно учење.

карактерИстИке савремене  
пројектне наставе

За творца пројект методе у данашњем смислу речи, сматра се амерички 
филозоф и педагог Вилиам Херд Килпатрик. Полазећи од педагошког учења Џо-
на Дјуија, он је настојао да утемељи систем учења близак животу. укинуо је рас-
поред часова, наставне предмете, школско звоно и напуштена је форма лекција и 
одговарања, тестирања, оцењивања и дрила. 

Системом наставе који је разрадио, имао је за циљ да школско учење мак-
симално приближи решавању проблема и стицању знања у практичним живот-
ним ситуацијама (по узору на индустријску организацију рада), а методе сти-
цања знања у настави да поистовети са методологијом науке. (Сузић, 2007).
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Пројектна настава се најчешће дефинише као настава у којој ученици раде 
на одређеним истраживачким или радним пројектима. „То је обимнији, шири, 
захтевнији облик рада у два смисла:

1. тражи више времена за своју реализацију, јер није пуко комбиновање 
пара података у смислену јединицу за учење;

2. путем овог облика рада научи се више, учење је продубљеније, одвија 
се на вишем нивоу“ (Пешикан, 2003:148).

Пројектна настава један је од мотивирајућих и креативних облика савремене 
наставе. Она захтева више времена од традиционалне, фронталне наставе и омогућује 
стицање знања брзином која одговара сваком појединачном ученику јер се најчешће 
изводи изван учионице, тако да ученици нису ограничени школским звоном.

ученици кроз израду пројеката треба да стичу нова знања, као и да раз-
вијају различите вештине као што су: вештине планирања, организовања и спро-
вођења истраживања; закључивање и доношење одлука; писаног и усменог из-
ражавања и слично.

Суштина пројектне наставе није на задржавању знања памћењем, него 
стицање знања размишљањем, планирањем и организовањем, применом искус-
тава и раније стечених знања. у пројектној настави, ученик је субјекат наставног 
процеса. Он активно учи било да је у учионици или негде на „терену“, а упоредо 
са усвајањем наставних садржаја, ученик усваја и развија и многе социјалне ве-
штине и практичне активности.

Не постоји један јединствени и универзално прихваћен модел реализације 
пројектне наставе, али се она глобално може рашчланити на следеће етапе:

 � проналажење теме пројекта,
 � одређивање циља,
 � планирање (подела ученика на групе, подела задужења у групи, избор 

материјала и методе рада, место и време рада),
 � извођење истраживања,
 � представљање пројекта (приказ резултата и њихово изношење у јав-

ност),
 � вредновање пројекта .

Подстицај и теме пројеката најчешће долазе од учитеља. Он има најбољи 
преглед могућих тема и потребних ученичких искустава и знања. Приликом из-
бора теме пројекта, учитељ би требало да се руководи постављеним циљем и 
задацима. Најбоље теме повезују садржаје који се уче у предмету са актуелним 
проблемима и потребама средине у којој ученик живи. Овакве теме су учени-
цима занимљивије и мотивишу их на истраживање, а добијени резултати или 
решења се могу применити и у пракси.

Приликом одабира теме, мора се водити рачуна и о обиму и дубини про-
учавања, који морају бити прилагођени развојном узрасту ученика. За ученике 



М. Гомбар: ПРИМеНА ПРОЈеКТНе НАСТАВе  у ИЗуЧАВАњу ДРуШТВеНИХ САДРЖАЈА

107

који се први пут сусрећу са пројектима треба одабрати једноставније теме, како 
би се вештине потребне за њихово изучавање постепено усвајале и развијале. 
Такође, такви пројекти треба да буду и временски краћи, како не би дошло до 
засићења, умора и досаде, што је нарочито карактеристично за ученике млађих 
разреда основне школе.

Као подстицај за истраживање може се употребити све што је за ученике 
ново, непознато и интересантно, а представљање тема се може одвијати прикази-
вањем филма, причањем приче или посетом одређеној локацији која ће подстак-
нути ученичку радозналост и покренути их на истраживање.

Садржаји пројекта морају да буду актуелни и интересантни, да су дели-
мично познати и да су све информације потребне за реализацију пројекта до-
ступне ученицима.

Планирање метеријала, прибора за рад, поступака и времена рада, учитељ 
може препустити ученицима само ако су они оспособљени за то.

Представљање пројекта, односно приказивање његових резултата може се 
извршити у виду паноа или плаката, чланака или часописа; предавања за друге 
ученике, радних материјала за друге ученике...

врсте пројектне наставе

Код различитих аутора присутни су разни типови класификација пројект-
не наставе, углавном са знатним сличностима међу њима. Као пример једног од 
могућих начина поделе, навешћемо врсте пројектне наставе које је у свом раду 
приказао проф.Милан Матијевић:

Према примени методе рада, пројекти се деле на:
 � пројекте који укључују само теоријско истраживање,
 � пројекте који укључују само експериментални рад,
 � пројекте који укључују и теоријско истраживање и експериментални 

рад.

Према примени облика наставног рада, пројекти се деле на:
 � индивидуалне пројекте,
 � пројекте који се изводе радом у пару,
 � пројекте који се изводе радом групе ученика,
 � разредне пројекте,
 � школске пројекте.

Према временском трајању, пројекти се деле на:
 � полудневне,
 � дневне,
 � недељне,
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 � месечне,
 � полугодишње,
 � годишње,
 � вишегодишње.

Де Зан је извршио поделу и с обзиром на намеру пројекта, па тако разли-
кује процес пројект и продукт пројект.

 � код процес пројекта циљ је усмерен на ток и поступак, а не толико на 
сам резултат рада;

 � код продукт пројекта циљ је усмерен на крајњи резултат – спознају, 
јер је пројект прикладнији за усвајање спознаја од других наставних 
облика. Рад започиње планирањем  - описивањем коначног продукта, 
а затим ученици и учитељ траже путеве остваривања тог плана напре-
дујући корак по корак у раду, који их води до решења (Де Зан, 2001).

ученички пројекти у настави познавања друштва, у зависности од пос-
тављеног циља и задатака и теме која се обрађује, могу временски да трају раз-
личито, као и да се у њима примењују различите наставне методе, као и облици 
рада. Такође, може се моделовати и ученички пројекат који ће представљати ком-
бинацију претходно наведених врста.

врсте пројектне наставе с обзИром  
на степен стрУктУрИраностИ

у организацији и реализацији пројектне наставе кључна ствар се огледа у 
степену слободе и могућности самосталног избора ученика, који се односе на из-
бор теме, материјала, поступака за извођење истраживања и презентацију резул-
тата. На основу тога, можемо разликовати структуриране, неструктуриране и 
полуструктуриране пројекатске задатке.

 � у структурираним задацима учитељ задаје тему, обезбеђује највећи 
део потребног материјала, одређује методологију анализирања пода-
така и презентацију резултата.

 � у неструктурираним пројекатским задацима ученици потпуно само-
стално бирају тему и сами набављају материјал потребан за рад. Сами 
дизајнирају, изводе, анализирају и представљају резултате свога рада на 
тему коју су сами изабрали и користећи податке до којих су сами дошли.

 � Код полуструктурираних пројеката истраживачко поље и методоло-
гија су задати, али је природа рада таква да од ученика захтева много 
самосталности и одговорности у раду (Пешикан, 2003).

 � Од ученика нижих разреда основне школе не може се очекивати пот-
пуна самосталност, нарочито приликом првог сусрета са овим начи-
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ном рада. Потребно је поћи од структурираних пројеката и припрема-
ти ученике путем једноставних, малих корака у осамостаљивању, а за-
тим преко сложенијих самосталних задатака оспособити их за потпуно 
преузимање рада на пројекту.

евалУацИја пројектне наставе

Веома важно питање које се поставља везано је за евалуацију пројектне 
наставе.  у зависности од узрасне доби ученика који изводе пројекат и с обзиром 
на степен структурираности истог, и критеријуми који се вреднују морају бити 
прилагођени томе. 

Код структурираних пројеката, код којих је унапред ученицима задата и 
тема и материјал, као и методологија анализе и презентовања резултата, акценат 
евалуације би требао бити на тачности добијеног резултата, односно производа, 
успешности његове презентације, сарадњи и солидарности међу члановима гру-
пе (уколико се примењивао групни облик рада), односно степену самосталности 
(ако је у питању индивидуални облик рада).

Код полуструктурираних и неструктурираних пројеката, оцењује се, не 
само резултат до којег се дошло, већ и начин извођења пројекта, поступци, тех-
нике, методологија рада, сложеност изведеног задатка, вештина повезивања и 
примене наученог, презентација резултата, сарадња у групи (пару).

у вредновање пројектних задатака треба укључити и саме ученике, јер 
се тим путем код њих развија критичност према туђем, али и самокритичност и 
осећај одговорности према сопственом раду. 

Начин оцењивања може бити нумерички, описни, или у комбинацији 
претходна два.

Улога УчИтеља У пројектној наставИ

Савремена, а још више будућа школа најозбиљније доводи у питање теко-
вине традиционалне, предавачке наставе, неприкосновену улогу учитеља, као и 
досадашњи начин усвајања знања.

уношењем промена у наставу, отклања се свођење учења на пуко мемо-
рисање и репродукцију и искориштавају се знатне интелектуалне могућности 
ученика. На тај начин, мења се и улога учитеља у наставном процесу, те он од 
ауторитарног преносиоца готових знања постаје саветник, инструктор, помагач, 
иницијатор и сарадник у процесу учења.

учитељ мора, на основу свог знања из друштвених наука и на основу својих 
дидактичких знања, ослањајући се на своје способности и машту, а у исто време 
водећи рачуна о постављеним наставним циљевима, као и менталним и физичким 
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карактеристикама ученика и условима у којима ради, дизајнирати своје часове та-
ко да настава непрестано буде динамична, занимљива и иновативна.

Дакле, у савременој настави познавања друштва истиче се улога учитеља 
као дизајнера, креатора активности које се спроводе на часовима. На часовима ак-
тивне наставе, сам учитељ је много мање активан него у традиционалној школи, 
али у исто време он дискретно координира наставним процесом, и усмерава ак-
тивности ученика водећи их до сазнања. Иако је на часовима улога учитеља готово 
неприметна, акценат његове активности и ангажованости је на самој припреми 
наставног процеса, која обухвата и методичке и техничке аспекте реализације часа.

Рад учитеља на пројекту требало би да претходи учениковом раду и може 
се поделити на више фаза:

 � одабир основне теме пројекта,
 � одређивање образовних достигнућа која пројектом морају да стекну,
 � упознавање ученика са пројектом,
 � одређивање потребне подршке и помоћи која је потребна ученицима 

за успешан рад на пројекту,
 � одређивање временског периода у којем ће се пројект обавити,
 � консултације са ученицима,
 � вредновање наученог у пројекту и рада на пројекту.

Познавајући способности ученика, садржаје који су усвојени и тему која 
је изабрана за пројекат, учитељ може да одреди где и када је потребна његова 
директна помоћ, а које задатке ученик заиста може сам да одради. 

Приликом оспособљавања ученика за рад на пројектима, учитељева по-
моћ се огледа у следећем:

 � давање упутстава ученицима како да направе план и одреде време из-
раде појединих фаза пројекта,

 � обављање консултација са ученицима са којима анализирају њихова 
достигнућа и евентуално их упућују у одређеном смеру,

 � јасно исказивање својих очекивања од ученичких радова,
 � информисање ученика о начину вредновања пројекта.

предностИ И недостацИ пројектне наставе

Привлачне и занимљиве теме ученичких пројеката покрећу и развијају 
духовне потребе, интересовања и мотивацију ученика за приступање изради тог 
пројекта и усвајању новог знања. Треба имати у виду психолошку чињеницу да 
мотивисан ученик постиже знатно боље резултате, што води даљем успешном 
учењу и код самог ученика ствара жељу за даљим учењем. 

Пројектна настава омогућава ученику да у складу са својим интересо-
вањима и способностима планира, доноси одлуке, организује и реализује ис-
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траживање; изрази своје индивидуалне карактеристике, попут иницијативности, 
самосталности, креативности; чиме он поступно стиче нова теоријска знања, али 
уједно развија и своје практичне способности.

Стицањем нових знања, развијањем вештина и навика, подстиче се самои-
ницијатива код ученика, као и одговорност према сопственом раду.

Као неке од значајних предности примене пројектне наставе, можемо по-
менути њене следеће одлике:

 � омогућава ученицима примену стечених знања,
 � омогућава боље разумевање научне дисциплине у којој се ради,
 � развија и вежба више когнитивне функције код ученика (организо-

вање, анализу, синтезу, евалуацију),
 � мотивише ученике за учење и рад,
 � има велики утицај на трансфер знања и способности,
 � то је бољи, комплетнији, информативнији начин оцењивања ученика, 

посебно на вишим нивоима школовања,
 � ученик има много више одговорности за сопствено учење и много ак-

тивнију улогу,
 � развија сарадњу, солидарност и подстиче другарство међу ученицима.

Осим поменутих разлога за примену пројектне наставе, постоје и неке за-
мерке које јој се упућују:

 � неекономичност,
 � почетна несналажљивост ученика,
 � отежано истовремено праћење рада свих група/парова ученика,
 � додатни материјални трошкови..

прИмер УченИчког пројекта У наставИ 
познавања дрУштва У 3. разредУ

Израда ленте времена

Временска лента је наставно средство које олакшава увођење ученика у 
поимање времена. То је трака одређене дужине, направљена најчешће од папира, 
на којој се означавају одређене временске одреднице (сати, дани, месеци, године, 
деценије, векови), којима се могу придруживати одређени догађаји забележени 
на посебним картицама. 

Тема пројекта: Моја прва деценија живота
Одређивање циља: усвајање и разумевање временске категорије деце-

није, као и схватање појмова континуитета и промена у времену
Планирање пројекта:
 – облик рада: индивидуални рад ученика,
 – избор материјала: блок за цртање, фотографије, апликације, фломастери,
 – место и време рада: учионица, блок час.
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Извођење пројекта: 
На основу претходног разговора са ученицима о догађајима од прве до 

девете године њиховог живота, ученици израђују хронолошки приказ значајних 
догађаја у свом животу. На десетом листу се наводе догађаји за које се засигур-
но зна да ће се десити у наредној години (полазак у 4.разред, рођење брата или 
сестре...)

Сваки лист блока представља по једну годину, и на њему ученик наводи 
календарску годину, годину свог живота и неки важан или занимљив догађај из 
свог живота или из своје породице у тој години, који употпуњује фотографијама 
или неким другим апликацијама или материјалним прилозима.

Представљање пројекта и извођење закључака:
Сваки ученик представља своју ленту, упоређују се ленте ученика, води 

се разговор о томе по чему су оне сличне, а по чему се разликују. Након тога се 
изводи закључак да је деценија један временски континуитет од десет година, у 
коме се дешавају многе промене које су везане не само за ученика (њихов раст, 
ментални и физички развој) и његову породицу, већ и за ствари и предмете и 
појаве којима су они окружени.

Вредновање пројекта:
Пошто је у питању структурирани ученички пројекат, код кога су и тема и 

потребан материјал и методологија његове израде и презентације унапред зада-
ти, приликом вредновања могуће је узети у обзир самосталност, уредност, креа-
тивност ученика у изради пројекта; као и јасност, тачност, прецизност приликом 
презентације свога рада.

закљУчак

Пројектна настава игра веома важну улогу у развијању самосталног уче-
ничког рада. Рад на пројекту нуди ученику могућности интердисциплинарног 
повезивања садржаја, откривање властитих талената, способности и интересо-
вања, развијање социјалних вештина и коришћење технологија.

Због ученикове самосталности при изради пројекта овакво учење омо-
гућује стицање знања различитим стиловима и брзинама учења. Из тог једног 
искуства, ученици „успут“ науче много ствари, а нарочито да повезују елементе 
знања, вештине и технике рада у смислену целину, као и да их примењују. Под-
стицање самосталности у изради пројеката, овладавање вештинама потребним 
за самостално истраживање и учење, јачају у ученику веру у властите способ-
ности, као и потребу да се цео живот образује.

Рад на пројектима је облик учења примеренији старијим узрастима учени-
ка (завршни разреди основне школе, средња школа, факултет), мада се уз одго-
варајућу структурираност, као и подршку учитеља, успешно може примењивати 
већ од првог разреда основне школе.
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Квалитетно организована пројектна настава треба да:
 � има циљ и да резултира производом,
 � подразумева сложенији задатак који се разлаже на једноставније,
 � има одређено трајање, тј. рок за завршетак,
 � укључује рад више (група) ученика,
 � подразумева сарадњу и координацију свих учесника.

Применом пројектне наставе ствара се једна нова атмосфера, у којој нема 
места за досаду, лењост, пасивност, присиљавање или страх од неуспеха. ученик 
од пасивног објекта и пријемника знања, постаје активни учесник у конструи-
сању сопственог знања, који осећа радост због савладане тешкоће и постигну-
тог успеха. Самим тим, школа постаје привлачнија и интересантнија за ученике, 
постаје место слободног испољавања индивидуалних разлика и личног развоја.
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Summary: The teaching of nature and society has great opportunities to free itself from the 
limitations imposed by traditional classical education. Searching for appropriate solutions, and 
relying on the global - holistic approach, flexible approach, cooperative classroom interactions and 
the democratic principles built in modern teaching methods, project-based teaching and project-
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based learning are proposed as a possible solution to overcome the shortcomings of traditional 
teaching and successful study of social content in the lower grades of primary schools.
The paper analyzes the possibility of practical application of the project-based teaching in the study 
of social content, as well as its role in motivating students and encouraging the development of their 
cognitive abilities and independent work.
Key words: active learning, project-based teaching, social studies




