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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ
КАТЕДРА ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ НАУКЕ

КОНСТРУКТИВИСТИЧКЕ ОСНОВЕ
ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА РАДА У НАСТАВИ
ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
САЖЕТАК. У раду се објашњавају теоријско-методолошке поставке пројектног модела рада у настави природе и друштва, у светлу конструктивистичког
схватања процеса учења и наставе.
Аутор је, користећи методу теоријске анализе и моделовања, изнео
тумачење кључних одлика овог модела, заснованих на конструктивистичком приступу: активног укључивања ученика – обезбеђивања окружења и ситуација у којима ће ученици активно стварати сопствено
знање; примене знања – сложеног процеса који обухвата коришћење и
развој постојећих знања, коришћење различитих извора сазнавања,
пројектовање и спровођење истраживања, примену знања у новим ситуацијама, рефлексију и унапређивање сопствене околине; различитих
форми приказивања резултата; заједнице учења – друштвеном контексту учења као ко-конструкције знања и аутентичних задатака – проблемских питања која су релевантна за ученика и повезана са животом
ван школе.
У раду се закључује да уважавање конструктивистичких становишта
представља суштински услов за адекватну имплементацију пројектног
модела рада у настави природе и друштва. Непоштовање овог услова
може довести до шаблонске организације и реализације, сличне као у
традиционалном моделу наставе.
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УВОД
ДоминанLни Dсихолошки DрисLуDи изучавању DроJлемаLике
учења, JихејвиорисLички и ко:ниLивисLички, у великој мери су
се о9ражавали на оJразовну Dраксу и Dоимање уло:е ученика и
насLавника. У Dрвој Dоловини ХХ века, јак уLицај на разумевање
и оJликовање учења и насLаве имао је Jихејвиоризам, у којем се
учење разумело као механички Dроцес ауLомаLско: учвршћивања Dожељних и о9Jацивања неDожељних о9:овора, уз Dомоћ
DовраLне информације. Уло:а ученика је Jила Dасивна, уло:а насLавника се о:ле9ала у 9авању DовраLне информације, а основни
циљ насLаве је Jио 9а се Dовећа и Dојача Dожељно Dонашање ученика (Pešikan, 2010). Појава ко:ниLивисLичких Lеорија учења у
9ру:ој Dоловини ХХ века, 9оDринела је значајнијем DрихваLању
уло:е ученика као суJјекLа у „9рушLву учења”. По9 уLицајем
ових Lеорија, сазнајни Dроцес и знање Dочели су 9а се LреLирају
као социјална консLрукција, Dо9ржана кроз сара9ничко 9еловање на усвајању са9ржаја из реално: свеLа, коришћењем различиLих извора информација. Појам из@рађивања (конс рукције)
знања DосLаје 9оминанLан, и о9ређује се као сLварање и унаDређивање 9рушLвено значајних и9еја, DуLем сре9сLава која Dовећавају мо:ућносLи усавршавања 9рушLва кроз ин9иви9уалне
9оDриносе и заје9ничке наDоре (Scardamalia & Bereiter, 2003).
Примењен у оJразовању, консLрукLивисLички DрисLуD Dре9сLавља начин укључивања ученика у целовиL Dроцес креирања знања о9 најраније: узрасLа и DосLаје основа за оJликовање насLавно: Dроцеса.
КоменLаришући мо:ућносLи и DоLреJе осавремењавања насLаве Dриро9е и 9рушLва у скла9у са консLрукLивисLичким DрисLуDом, ЛорсJек и ТоJин су Dре9ложили 9а насLавници не са:ле9авају насLаву као DоLра:у за исLином, већ 9а је реализују уз акLивно укључивање ученика у социјални Dроцес разумевања
искусLва (Lorsbach & Tobin, 1992, Dрема: Krajcik & Czerniak, 2008).
Са:ласно овом Dре9ло:у, а у циљу ње:ово: осLваривања, у савременој лиLераLури из оJласLи насLаве Dриро9е и 9рушLва све се
више DреDоручује Dримена DројекLно: мо9ела ра9а, усмерено:
на из:рађивање знања и сDосоJносLи ученика кроз ра9 на исLра280
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живачким DројекLима2. Као је9ан о9 JиLнијих разло:а за Lо исLичу се ње:ове о9лике, а DосеJно: а) акLивно укључивање ученика;
J) Dримена знања; в) различиLе форме Dриказивања резулLаLа
(вишесLруке DрезенLације); :) заје9ница учења; 9) ауLенLични за9аци (Krajcik & Czerniak, 2008). У наре9ном LексLу ће JиLи размоLрена сушLина сваке о9 наве9ених о9лика.

АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ УЧЕНИКА
КонсLрукLивисLичка концеDција учења Dроменила је уло:у насLавника у креаLора насLавних акLивносLи који ће ученике сLавиLи у сиLуацију 9а Jу9у акLивни сLвараоци соDсLвено: знања
(Pešikan, 2010). Да Jи се ученици мисаоно акLивирали, неоDхо9но
је сLвориLи сре9ину за учење у којој ученик може слоJо9но 9а
DосLави DиLање насLавнику, заLражи оJјашњење, раз:овара о Lоме и са 9ру:им ученицима, износи соDсLвене DреLDосLавке и 9аје
оJјашњења. Такве акLивносLи Dомажу ученику 9а сLвори везе између различиLих знања и искусLава и развије 9уJље разумевање
2

Основни циљ DројекLно: мо9ела ра9а у насLави Dриро9е и 9рушLва јесLе развијање ученичких сDосоJносLи и савла9авање DосLуDака за акLивно исLраживање Dриро9них и 9рушLвених Dојава и Dроцеса DуLем ра9а на DројекLима. ПосLављени циљ LреJа 9а оJезJе9и развој: а) исLраживачко: мишљења,
увођењем у DосLуDке исLраживања, DрикуDљања и оJра9е Dо9аLака; J) Dојмова из оJласLи Dриро9них и 9рушLвених наука кроз разумевање изаJраних са9ржаја; в) 9ивер:енLно: мишљења и креаLивно: Dонашања 9еце, сLварањем велико: Jроја и9еја, DосмаLрања из различиLих у:лова, и сLварање
ори:иналних решења; :) конвер:енLно:, ло:ичко: и криLичко: мишљења,
селекцијом JиLно:, класификовањем Dрема различиLим криLеријумима,
селекцијом најJољих решења и исLраживачких сLраLе:ија (меLако:ниLивно мишљење) и вешLине или Lехника учења; 9) различиLих сDосоJносLи, о9
језичких, ло:ичко-маLемаLичких, визуелно-DросLорних 9о инLерDерсоналних, а Dо9 о9ређеним околносLима и инLраDерсоналних, музичких и
Lелесно-кинесLеLичких (у скла9у са Гар9неровим схваLањем инLели:енције); ђ) DовезаносLи знања и вешLина кроз инLер9исциDлинарни DрисLуD
DроJлему и Dо9сLицање Dримене знања и вешLина у живоLним околносLима; е) Dроширено: сDекLра Dримања и исказивања информација Dреко коришћења различиLих чула, ме9ија и оJразовних извора, с DосеJним осврLом на коришћење а9екваLне лиLераLуре и ау9ио-визуелних сре9сLава; ж)
сара9ничких, ли9ерских, комуникационих и ор:анизационих сDосоJносLи
кроз :руDни ра9; з) унуLрашње моLивације за сазнавање околине и исLрајносLи у 9у:орочном DројекLу, заснованим на уважавању Dриро9не ра9озналосLи и 9ечје: искусLва у насLави (Шефер, 2005).
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Dојава, DроJлема и Dроцеса. Чулно искусLво је у Dроцесу сазнавања ученика млађе: школско: узрасLа чесLо Dолазна акLивносL
Dомоћу које се DрикуDљају чињенице неоDхо9не за развијање :енерализација. Даље, DуLем раз:овора (DосLављањем DиLања,
учесLвовањем у 9искусији о JиLним DроJлемима, изношењем
DреLDосLавки и 9авањем оJјашњења), Dо9сLиче се коришћење
различиLих мисаоних оDерација DуLем којих се знање 9аље развија. На који начин ове акLивносLи уLичу на развој схваLања научних концеDаLа, Креџик и Чернијакова илусLрују сле9ећим
Dримером. На часу Dриро9е и 9рушLва, насLавник је ученицима
9ру:о: разре9а основне школе DосLавио DиLање: „Како можемо
9а оLкријемо 9а ли је семе јаJуке живо?” Тиме је заинLересовао
ученике 9а износе различиLе и9еје и DосLављају различиLа DиLања, LиDа: „Да ли семе може 9а се заса9и?”, „Може ли 9а се семе
исече 9а Jи се ви9ело 9а ли нешLо расLе изнуLра?”, „ Да ли може
9а се DиLа фармер?”, и сл. НасLавник ће Dо9сLаћи ученике 9а 9искуLују о овим DиLањима и ненамеLљиво их усмераваLи на чињеницу 9а Jи сечењем и оLварањем уJили семе, а самим Lим и
унишLили сврху њихово: исLраживања. То Jи их мо:ло навесLи
на и9еју 9а Dоса9е семе и ви9е 9а ли је живо. Ако ученици заса9е
семе јаJуке, мо:у 9а DреLDосLаве шLа ће се сле9еће 9есиLи, и 9а се
заDиLају: „ЗашLо семе још није никло?”, „Да ли :а LреJа више DоливаLи?” и слично (Krajcik & Czerniak, 2008, str. 44–45). Ослањајући се на DреLхо9на искусLва, ученици оLкривају о9ређене Dриро9не или 9рушLвене закониLосLи. Уколико семе никне,
ученици мо:у 9а оJјасне 9а је живо. Уз Dомоћ ових акLивносLи
ученици Dочињу 9а схваLају 9а ли је семе живо или није.
Доживљавање о9ређене Dојаве служи као важно DреLхо9но искусLво ученику у разумевању и Dовезивању научних и9еја, као и
у увиђању њихове Dримене у реалном живоLу. ШLо је учење акLивније и конкреLније, знања ће JиLи Lрајнија и квалиLеLнија.
Сре9сLва и маLеријали са којима ученици маниDулишу мо:у
JиLи у DоLDуносLи схваћени DуLем уDоLреJе и њиховом уDоLреJом мења се Dо:ле9 на свеL. ЧесLа је Dојава 9а ученици усвајају :енерализације (ал:ориLме, 9еконLексLуализоване 9ефиниције и
формуле и сл.) које не знају 9а корисLе. Иако их мо:у реDро9уковаLи или оJјашњаваLи, наиз:ле9 са великим разумевањем, заDраво немају и9еју ка9а и како LреJа 9а их уDоLреJе у конкреLним сиLуацијама.
УDраво о9 ових чињеница Dолазе DрисLалице концеDLа сиLуационо: учења, ка9а Lвр9е 9а се у класичном школском учењу ин282
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сисLира на аDсLракLном, 9еконLексLуализованом знању (Brown,
Collins, Duguid, 1989). НасуDроL Lоме, учење и 9еловање LреJа 9а
Jу9у чвршће Dовезани, јер је учење конLинуиран Dроцес који Lраје цело: живоLа и резулLаL је 9еловања у сиLуацијама. Љу9и који
корисLе сре9сLва акLивно, развијају Jо:аLо имDлициLно разумевање свеLа у којем корисLе Lа сре9сLва, као и самих сре9сLава. Разумевање свеLа и сре9сLава конLинуирано се мења, шLо заDраво
Dре9сLавља резулLаL њихове инLеракције. СиLуационо учење је
„више налик ше:рLовању, :9е DочеLници, уз Dомоћ сLручно: во9ича и мо9ела, Dреузимају све више о9:оворносLи, све 9ок не
DосLају сDосоJни 9а функционишу самосLално” (Vulfolk, Hjuz,
Volkap, 2014, сLр. 285).
Поре9 конкреLно: 9еловања са маLеријалим и сре9сLвима,
значајни чиниоци учења су и конLексL и кулLура. Учење како 9а
се корисLи сре9сLво је мно:о више о9 наJрајања ексDлициLних
Dравила. Прилике и услови за Dримену се Dојављују из конLексLа
акLивносLи сваке заје9нице која корисLи сре9сLво, о:раничено
начином на који чланови Lе заје9нице ви9е свеL. На Dример, физичари и инжењери корисLе маLемаLичке формуле различиLо.
ЗаLо шLо сре9сLва и начин на који се корисLе о9ражавају о9ређена виђења заје9нице, није мо:уће корисLиLи сре9сLво на о9:оварајући начин Jез разумевања заје9нице или кулLуре у којој се
оно корисLи. КулLура и уDоLреJа сре9сLава заје9нички 9елују у
о9ређивању начина на који онај који ра9и ви9и свеL. МеђуLим,
о9 ученика се Lражи 9а корисLе сре9сLво у оквиру неке 9исциDлине, Jез DреLхо9но: 9авања мо:ућносLи 9а се усвоји кулLура
Lо: сре9сLва. Да Jи научили 9а корисLе сре9сLва на начин на који
Lо ра9е љу9и који их у свако9невном живоLу корисLе, ученици,
слично ше:рLима, морају 9а уђу у Lу заје9ницу и њену кулLуру
(Brown & alii, 1989).

ПРИМЕНА ЗНАЊА
Да Jи насLавник Dомо:ао ученику 9а корисLи соDсLвено знање,
мора 9а има уви9 у кванLиLеL и квалиLеL ње:ових DосLојећих
знања. КонсLрукLивисLи се у великој мери фокусирају на коришћење DреLхо9них знања, јер учење разумеју као инLе:рисање
нових и9еја у DосLојећа схваLања. ПреLхо9на знања Dре9сLављају DочеLну сазнајну основу, и у конLакLу са новим знањима мо:у
JиLи мо9ификована или развијена. Уло:а насLавника није 9а је9ДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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носLавно DрезенLује нове информације, исDравља ученикове заJлу9е и 9емонсLрира вешLине. Он LреJа 9а Jу9е во9ич и Dо9ршка
ученику у развоју нових начина мишљења о Dојавама и 9о:ађајима, а 9а Jи Lо ура9ио, мора 9а има уви9 у кванLиLеL и квалиLеL
учениково: DреLхо9но: искусLва. Пре не:о шLо Dођу у школу ученици већ имају о9ређена искусLва о 9оJром 9елу насLавних са9ржаја из Dриро9е и 9рушLва. Ка9а насLавник Dокуша 9а научи
ученике 9а ваз9ух има масу, у 9оказивању најчешће корисLи
о:ле9 са Jалонима, јер су их ученици већ корисLили у свако9невној и:ри. МеђуLим, њихово DреLхо9но искусLво може 9оћи у конфликL са новом и9ејом ка9а Dокушају 9а инLе:ришу ново схваLање у соDсLвени оквир схваLања ваз9уха. Та9а насLавник може
Dомоћи ученику 9а размоLри :9е се јавља конфликL између
DреLхо9них искусLава и ново: учења.
Сле9ећи значајан се:менL у консLруисању знања ученика у насLави Dриро9е и 9рушLва Dре9сLавља коришћење различиLих
извора сазнавања. Извори који мо:у JиLи коришћени на часовима и ван њих укључују уџJенике, Dриручнике, енциклоDе9ије,
речнике, часоDисе, научну оDрему, Lелевизијске емисије, оJразовне софLвере, инLернеL и сл. ПуLем њих ученик се уDознаје са
различиLим начинима DрезенLовања информација. Док се у
књи:ама и часоDисима о9ређене Dојаве и Dроцеси оJјашњавају
DуLем LексLа и фоLо:рафија, веJ сLраница може 9а са9ржи нешLо
Jо:аLије оJјашњење које укључује и ау9иовизуелне заDисе, најакLуелније сLаLисLичке DоказаLеље иL9. Поре9 Lо:а, ученика
LреJа уDуLиLи и на ваншколске инсLиLуције као изворе сазнања
у Jлиском окружењу, који мо:у 9а акLивирају учење. Развијање
својеврсне социјалне мреже између школе и 9ру:их инсLиLуција, учионицу LреJа 9а DреLвори у наDре9нији конLексL за учење
(Pešikan, 2010). Ка9а ученик анализира и синLеLише различиLе
информације, DрезенLоване на различиLе начине, може 9а креира чвршће и инLе:рисано схваLање.
Кључне акLивносLи консLруисања знања у DројекLном мо9елу
ра9а, у насLави Dриро9е и 9рушLва, чесLо се Dре9сLављају у ви9у
циклуса који оJухваLа DосLављање DроJлема, DосмаLрање, изра9у DројекLа исLраживања, DрикуDљање Dо9аLака, анализирање
резулLаLа, и DосLављање нових DиLања и DроJлема (Krajcik &
Czerniak, 2008). Циклус ових акLивносLи може се илусLроваLи
сле9ећим Dримером: уколико ученици је9но: о9ељења желе 9а
исDиLају уло:у разла:ача у ланцу ихране, за DочеLак мо:у у 9ве
DласLичне флаше 9а наDраве комDосL, и у је9ну о9 њих уJаце
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:лисLе. Си:урно ће се DојавиLи DиLања као шLо су „9а ли црви Dомажу 9а се маLеријал у флаши Jрже расDа9не”, или „9а ли вла:а
уLиче на Jрзину расDа9ања” (Krajcik & Czerniak, 2008, str. 47). Да
Jи о9:оворили на њих, сакуDљају информације из више извора,
Dланирају исLраживање (израђују DројекаL), DосеJно имајући у
ви9у маLеријале који ће им JиLи DоLреJни, начине DрикуDљања
и анализирања Dо9аLака и DрезенLовања закључака. Износе
DреLDосLавке о Lоме шLа ће се 9есиLи у флашама, а заLим сDрово9е исLраживање. РезулLаLе DрезенLују DуLем DосLера или мулLиме9ијалних DрезенLација. На крају, 9оJијене резулLаLе уоDшLавају, оJјашњавајући и9еје о DроJлему расDа9ања на :ра9ским
9еDонијама.
Овај циклус акLивносLи, као и размена мишљења о и9ејама и
оLкрићима са 9ру:има, Dомаже ученицима 9а Jоље разумеју различиLе Dриро9не и 9рушLвене концеDLе које изучавају у оквиру
насLаве Dриро9е и 9рушLва. С Lим у вези, новија исLраживања
Dримене Lеоријских DосLавки консLрукLивисLичко: DрисLуDа
учењу у насLави Dриро9них наука указују 9а је корисно 9а ученици разумеју шLа и како ра9е научници. ОJјашњења и Dре9виђања
шLа ће се 9о:о9иLи у неком исLраживању, а заLим DосмаLрање и
учесLвовање у исLраживању, Dружају Dомоћ ученицима у консLрукцији разумевања. НарочиLо DрихваLљиво ученицима може
DосLаLи 9олажење 9о нових и9еја, уколико им се оJјасни 9а се
Dроцес Dромена 9о:ађа и научницима (Mirkov, 2013).
Примена знања у новим сиLуацијама у лиLераLури се чесLо 9ефинише као је9на о9 JиLних о9ре9ница квалиLеLа знања, каракLерисLична Dо Lоме шLо се сLеченим знањем уме оDерисаLи у
Dракси, шLо се оно уме сLавиLи у функцију живоLа и ра9а (Pedagoška enciklopedija II, 1989). Примена знања се може о9носиLи на
сиLуације ка9а ученици LреJа, Dомоћу усвојених оDшLих знања,
9а у Dоје9иначним Dримерима уLвр9е она својсLва или ознаке
које су у Dојму већ са9ржане, али и на сиLуације ка9а је DоLреJно
из9војиLи оDшLу ознаку или DринциD у новим условима који су
9аLи у новом, измењеном ви9у (СDасеновић, 2000). Ученици развијају Jо:аLо инLе:рисано схваLање, он9а ка9а Dримене своје
знање у новој сиLуацији. Применом концеDаLа и вешLина у новим сиLуацијама, они оJразлажу своја схваLања, формирају нове
везе између DосLојећих и9еја и сLварају везе између нових и сLарих и9еја и концеDаLа. Применљива знања Dре9сLављају и JиLну
функционалну основу за сLваралашLво ученика.
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Примена знања Dо9разумева и сDровођење конкреLих мера у
циљу унаDређења соDсLвене околине. У Dосле9њих неколико 9еценија, и9еје о Dре9узимању акција у циљу унаDређења околине,
заузеле су озJиљно месLо у насLави Dриро9е и 9рушLва. На Dример, је9ан о9 циљева и за9аLака насLавно: Dре9меLа Приро9а и
9рушLво у чеLврLом разре9у основне школе јесLе „развијање о9:оворно: о9носа Dрема сеJи, 9ру:има, окружењу и кулLурном
наслеђу” (Правилник о насLавном Dро:раму за чеLврLи разре9
основно: оJразовања и васDиLања, 2006, сLр. 123). Слично, у сLан9ар9има DосLи:нућа за насLаву Dриро9е и 9рушLва у САД, у је9ном о9 сLан9ар9а се наво9и 9а „као резулLаL насLавних акLивносLи, ко9 свих ученика млађе: школско: узрасLа LреJа 9а Jу9е развијено разумевање значаја соDсLвено: з9равља, каракLерисLика
и Dромена у DоDулацији, различиLих ресурса, Dромена у окружењу, као и уло:а науке и Lехноло:ије у локалним изазовима” (National science education standards, 1996, str. 138).
У сложеном Dроцесу Dримене знања, важну уло:у има рефлексија – криLичко DреисDиLивање неке 9елаLносLи које укључује
размишљање о алLернаLивним DиLањима, мо:ућим хиDоLезама,
различиLим решењима, изве9еним закључцима и Jу9ућим корацима. Рефлексија у DројекLном мо9елу ра9а у насLави Dриро9е
и 9рушLва Dо9разумева 9а ученици међусоJно 9искуLују о DројекLним и9ејама и 9оJијеним резулLаLима и на основу Lо:а унаDређују соDсLвени ра9. Током рефлексије, ученици се Dо9сLичу
на размишљање DосLављањем DоLDиLања, а веома је значајно
омо:ућиLи им и 9а DиLања DосLављају сами. Уколико насLавници журе са оJра9ом насLавних са9ржаја, не осLављајући мо:ућносL ученицима 9а DреисDиLују свој и Lуђ ра9, не мо:у 9а очекују
о9 ученика 9а Lемељно науче нове са9ржаје. Приликом рефлексије јако је JиLно 9а насLавник корисLи „акLивне Dаузе” – 9а Dосле DосLављено: DиLања 9а ученицима време за размишљање.
Уколико се инсисLира 9а се на свако DиLање о9мах о9:овори, већина ученика се онемо:ућава 9а 9овољно размисли о Lеми и концеDLу, и Lиме се наво9е 9а DосLану DосмаLрачи ученика који
Jрже о9:оварају. Овакве сиLуације су чесLе у Lра9иционално заснованој насLави, шLо DоLкреDљују резулLаLи Dоје9иних исLраживања о мисаоној акLивносLи ученика у насLави. УLврђено је 9а
„на свим часовима или на више о9 Dоловине њих, насLавници
нису 9озвољавали ученицима 9а размишљају, не:о су Lражили
о9мах о9:овор Dосле DосLављено: DиLања” (Jukić, 2001, str. 249).
Временом, ученици који сDорије мисле, науче 9а нема сврхе 9а
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се мисаоно ан:ажују, јер ће на насLавниково DиLање неко већ о9:овориLи Dре не:о шLо они и сLи:ну 9а развију хиDоLезу. ЗахLеваLи о9 ученика 9а у Lаквим сиLуацијама о9мах о9:оварају, значи онемо:ућаваLи их у размишљању.

РАЗЛИЧИТЕ ФОРМЕ ПРЕДСТАВЉАЊА РЕЗУЛТАТА
По9 различиLим формама Dре9сLављања резулLаLа DројекLно:
ра9а у насLави Dриро9е и 9рушLва Dо9разумева се развој сDосоJносLи DрезенLовања резулLаLа ученикове 9елаLносLи на различиLе начине. На Dример, ученици резулLаLе исLраживања и
закључке DроисLекле из њих мо:у 9а 9ају у ви9у Dисано: извешLаја, DосLер или мулLиме9ијалне DрезенLације, или 9а изве9у
о9ређени о:ле9, наDраве мо9ел, макеLу, и слично. Писање, Dрављење DосLера и ра9 са маLеријалима су Dримери акLивносLи
Dре9сLављања резулLаLа исLраживања DуLем LексLуалне, :рафичке и конкреLне форме које се мо:у комJиноваLи на различиLе
начине. КонсLрукLивисLи наDомињу 9а је у насLави неоDхо9но
корисLиLи вишесLруко Dре9сLављање са9ржаја уз уDоLреJу различиLих анало:ија, Dримера и меLафора. У суDроLном, ако се
„ученицима 9аје само је9ан Dример начина како 9а изве9у извесну акLивносL, они :а мо:у коDираLи и мож9а неће а9екваLно разумеLи са9ржај” (Vulfolk i dr., 2014, str. 288). КвалиLеL DрезенLација се криLички анализира и вре9нује о9 сLране осLалих
ученика, насLавника или ро9иLеља, а на основу Lо:а, ученик
може евенLуално 9а Dромени своју DрезенLацију.

ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
Сазнајне акLивносLи ученика не о9вијају се у изолацији већ у
9рушLвено-кулLурном конLексLу, Lакозваној заје9ници учења.
ПрисLалице сиLуационо: учења смаLрају 9а Lоком учења, љу9и
:оворе, чиLају, Dишу, DосLају ученици, ра9ници, исLраживачи, и
Lоком чиLаво: живоLа DрихваLају Dонашање и уверења о9ређених социјалних :руDа. Ка9а им се 9а Dрилика 9а DосмаLрају и
DракLикују Dонашање чланова је9не кулLуре, љу9и DрихваLају
жар:он, имиLирају Dонашање и DосLеDено Dочињу 9а се Dонашају у скла9у са нормама Lе кулLуре (Brown et alii, 1989). Дру:им
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речима, Dоје9инци „акLивно консLруишу знање у инLеракцији са
својом околином и у Lом Dроцесу се сама околина, љу9и и њихови о9носи мењају” (МилуLиновић, 2011, сLр. 184). Ро9иLељи,
DријаLељи, насLавници, вршњаци, чланови заје9нице, књи:е, Lелевизија, филмови и кулLурни оJичаји, уLичу на сLварање ученикових знања. На Dример, у Lоку ра9а на DројекLима, ученици
мо:у 9а 9еле са својим 9ру:овима из о9ељења Dо9аLке и закључке 9оJијене из различиLих ексDерименаLа; DосеLе локални азил
за наDушLене живоLиње, а заLим се Dреко инLернеLа Dовежу са
ученицима из 9ру:их 9елова земље и раз:оварају о DроJлемима
сличних азила у њиховим ре:ионима, и слично. Сваки о9 ових
ви9ова 9рушLвене инLеракције Dомаже у Dроцесу консLруисања
знања.
У заје9ници учења DосLоји заје9нички са:ле9ана сврха оJразовања и учења коју 9еле сви чланови, чланови заје9нице су укључени у колаJораLивне акLивносLи усмерене на заје9ничку сврху
и циљеве, чиме се Dовећавају Lехнички и социјални ресурси и
развија социјални каDиLал, а чланове Dовезује колекLивна о9:оворносL (Pavlović Breneselović, 2010). Према овом схваLању, насLава и учење Dре9сLављају својеврсLан ви9 комуникације која
има јасно 9ефинисан циљ и о9вија се Dрема о9ређеним Dравилима. Учење се развија као инLеракција између 9еLеLово: :овора о
и9еји (инLраDерсонална уDоLреJа језика) и раз:овора са 9ру:има
(инLерDерсонална уDоLреJа језика). РезулLаLи различиLих исLраживања Dоказују 9а 9еца DосLижу знаLно Jоље резулLаLе у
учењу ка9а о својим и9ејама раз:оварају са вршњацима и заинLересованим о9раслима. Креџик и Чернијакова уDућују на резулLаLе је9но: о9 Lаквих исLраживања, у којем су уDоређивани
ефекLи учења нових речи DуLем 9ефиниција из речника и учења
речи кроз комуникацију. УLврђено је 9а DуLем слушања, Dричања и чиLања, Dросечни се9амнаесLо:о9ишњак научи око 5000
речи :о9ишње, о9носно 13 речи 9невно Lоком 16 :о9ина. НасуDроL Lоме, учење речи из аDсLракLних 9ефиниција и реченица
које су изузеLе из конLексLа нормалне уDоLреJе, сDор је и уоDшLено неусDешан Dроцес. На Lај начин се научи око сLо 9о 9весLа
речи :о9ишње, а већина научено: се Dокаже неуDоLреJљивим у
Dракси. Учење из речника Dо9разумева 9а су 9ефиниције и Dримери самосLални 9елови знања, шLо искључује сиLуацију у којој
се комуникација о9вија. УDоLреJа језика укључује 9восмисленосL, вишезначносL, нијансирање, меLафору иL9., шLо се не може
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научиLи из 9ефиниција 9аLих у речнику (Krajcik & Czerniak,
2008).
У Lом конLексLу, је9ан о9 за9аLака насLавника је 9а Dомо:ну
ученицима 9а корисLе језик у различиLим оJлицима. Ученици
мо:у 9а размењују информације у Dисаној (изра9а Dисано: извешLаја DуLем које: Jи резулLаLе својих исLраживања Dо9елили са
9ру:има), или усменој форми (оJјашњавање сво: исLраживања
9ру:овима из о9ељења). Као шLо научници размењују мишљења
о новим сазнањима 9оJијеним DуLем исLраживања, Lако и у насLави Dриро9е и 9рушLва LреJа Dо9сLаћи ученике 9а 9искуLују о
и9ејама, концеDLима, резулLаLима и 9оказима, и на основу њих
изве9у а9екваLне закључке. ПуLем 9искусије ученици уче и 9а
уLврђују ваљаносL 9оказа.
Основна и9еја која Dроизилази из и9еја о језику, кулLури и заје9ници, јесLе 9а комDеLенLне осоJе мо:у Dомоћи 9еци 9а DосLи:ну Lеже ко:ниLивне циљеве, шLо иначе не Jи мо:ли сами. Развој
знања је резулLаL 9рушLвене инLеракције са о9раслим сLручњацима, као и са вршњацима, шLо имDлицира 9а су и млађи ученици сDосоJни 9а сDрове9у о9ређена исLраживања уз Dомоћ насLавника. У основи ове о9лике учења јесLе Dојам зоне наре9но:
развоја Лава Ви:оLско: (Vigotski, 1983).
Ви:оLски је развио консLрукL зоне наре9но: развоја 9а Dокаже
хиDоLеLички DросLор између DосLи:нућа ученика Jез Dомоћи и
DосLи:нућа уз Dомоћ, или разлику између LренуLно: развојно:
нивоа о9ређено: самосLалним решавањем DроJлема и нивоа DоLенцијално: развоја који је о9ређен решавањем DроJлема уз асисLенцију о9раслих или у сара9њи са сDосоJнијим вршњацима.
Он је Dроучавао разлику између концеDаLа научених сDонLано,
или ван школе, са оним наученим у школи, и закључио је 9а 9еца
науче више ка9а им насLавник или неко 9ру:и, Dомаже. ПрисусLво више 9ру:их о9раслих сLручњака, Dо9сLиче и уJрзава 9искусију о и9ејама. Ви:оLски је закључио 9а 9рушLвена инLеракција између ученика и насLавника или 9ру:их о9раслих, Dре9сLавља важан асDекL инLелекLуално: развоја, заLо шLо зона
наре9но: развоја омо:ућава ученицима 9а учесLвују у изазовнијим ко:ниLивним за9ацима и решавањима DроJлема, не:о шLо
Jи Lо мо:ли самосLално.
ПосеJно месLо у разра9ама и9еја Ви:оLско: заузима DиLање
сара9ње са сDосоJнијим вршњацима. ИсLраживања су Dоказала
9а ученици уче ефикасније ка9а ра9е у :руDи са сDосоJнијим вршњацима, не:о ка9а уче самосLално. У :руDама се јављају разлиДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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чиLи нивои сара9ње и флукLуације међу члановима :руDе – нека9 чланови укључе и насLавника, а нека9 су само чланови ученици. Учионица у којој се сарађује, DосLаје околина која
омо:ућава оно шLо је Ви:оLски звао „вишесLруком зоном наре9но: развоја” (Vigotski, 1983). Ученици су изложени зонама 9ок уче
у инLеракцији са различиLим осоJама – насLавницима, вршњацима и члановима заје9нице. Свака осоJа са којом ученик осLвари инLеракцију, може DосLаLи Dо9ршка која ће омо:ућиLи ученику 9а се DоDне на виши ниво учења. Ово је је9ан о9 разло:а зашLо је сара9ња у учењу веома важна у DројекLном мо9елу ра9а у
насLави Dриро9е и 9рушLва, Jазираном на консLрукLивисLичким DолазишLима.
По9ршка ро9иLеља, насLавника, 9ру:их о9раслих или вршњака, укључује различиLе LиDове, као шLо су: мо9еловање, Lренин:,
Dо9ела на еLаDе, Dоје9носLављење и указивања на криLичне моменLе у за9аLку (Krajcik & Czerniak, 2008).
– Мо еловање је Dроцес Dриликом које: искуснија осоJа Dоказује ученику како 9а ура9и неки за9аLак.
– Тренин@ укључује су:есLије које Dомажу ученику 9а развије
знање или вешLине. Неки оJлици Lренин:а укључују DосLављање DиLања која Dо9сLичу на размишљање (како Lвоји Dо9аци Dо9ржавају Lвој закључак?), за9авање за9аLака у којима ученици LреJа 9а 9оврше заDочеLу реченицу (Dо9аци Dо9ржавају закључак 9о које: сам 9ошао заLо шLо…), или за9аLака у којима се о9 ученика Lражи 9а наDишу Dре9виђања и
оJјашњења.
– По ела на е а?е је Dо9ела веће: за9аLка на мање за9аLке, Lако
9а се 9еLе може фокусираLи на решавање само је9но: мање:
за9аLка у за9аLом времену, а не 9а Jрине о целом за9аLку о9је9ном. НасLавник може 9а Dо9ели Dроцес исLраживања у
више комDоненLи, с Lим 9а не 9озволи ученику 9а Dређе на
сле9ећи корак 9ок у DоLDуносLи не заврши DреLхо9ни.
– Поје нос ављење укључује за9ржавање сложено: схваLања
за9аLка 9ок ученик не усаврши је9носLавнија схваLања мањих за9аLака. Класични Dример је Dома:ање 9еLеLу 9а научи 9а вози Jицикл с Dомоћним Lочкићима.
– На@лашавање кри ичних момена а је на:лашавање основних
елеменаLа неко: концеDLа или за9аLка.
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Да Jи Dо9ршка Jила о9 корисLи за ученика, морају JиLи исDуњени сле9ећи услови (Krajcik & Czerniak, 2008):
– Dо9ршка мора 9а се о9носи на за9аLак који ученик LреJа 9а
заврши;
– Dо9ршка мора 9а о9:овара нивоу Dомоћи која је DоLреJна
ученику; уколико је Dо9ршка на Dревисоком нивоу, ученици
је неће разумеLи, а ако је на Dрениском нивоу, неће JиLи корисна;
– Dо9ршка мора JиLи Dружена о9мах након шLо ученик заLражи Dомоћ: о9ла:ање Dо9ршке може DроузроковаLи 9а ученик из:уJи инLересовање за Lај за9аLак или 9а му више није
ни DоLреJна;
– ученици морају 9а Dреузимају акције ка9 :о9 имају Dрилику
за Lо (9а Dримене шLа су научили);
– Dо9ршка мора 9а се смањује Lоком времена.

АУТЕНТИЧНИ ЗАДАЦИ
Према мишљењу DрисLалица сиLуационо: учења (Brown et alii,
1989), већина школских акLивносLи је неауLенLична, и заснива се
на аDсLракLним концеDLима и независним Dримерима. Школске
акLивносLи имају Lен9енцију 9а Jу9у хиJри9не, на Dрви Dо:ле9
ексDлициLно окренуLе ауLенLичним акLивносLима, али имDлициLно о:раничене школском кулLуром. Ка9а се ауLенLична акLивносL Dренесе у учионицу, њен конLексL се неизосLавно мења
и она DосLаје само школски за9аLак, шLо за Dосле9ицу има хермеLичко заLварање сисLема насLаве и Dримену сLечених знања
искључиво у оквирима школе. Тако се, на Dример, маLемаLичке
формуле у школама корисLе Dрилично различиLо о9 начина на
које их корисLе маLемаLичари. Ученици у:лавном нису изложени уDоLреJи формула у ауLенLичним акLивносLима, и не разумеју како маLемаLичари Dомоћу њих решавају конкреLне, DракLичне DроJлеме (Brown et alii, 1989). Из Lих разло:а, социјални
консLрукLивисLи на:лашавају DоLреJу 9а се ученици Jаве решавањем DроJлема које 9оживљавају као ауLенLичне, и који за њих
имају значај и ван учионице. АуLенLични за9аци имају чеLири
:лавне о9лике: во9еће DроJлемско DиLање, релеванLносL DиLања
или Lеме за ученика, DовезаносL са учениковим живоLом ван
ДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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школе, и DрименљивосL научних концеDаLа и DринциDа (Krajcik
& Czerniak, 2008).
Во9ећа DроJлемска DиLања Dре9сLављају механизам за увођење ауLенLичних за9аLака у насLаву. У DројекLном мо9елу ра9а у
насLави Dриро9е и 9рушLва, DуLем DроJлемских DиLања учење се
сLавља у конLексL живоLа ученика, ор:анизују се концеDLи и во9е
акLивносLи. Док ученик Lра:а за решењем DроJлемско: DиLања,
развија инLе:рисано схваLање кључних научних концеDаLа.
ПроJлеми, DиLања и Lеме морају JиLи важни за 9еLе. Блуменфел9ова и сара9ници исLичу неколико кључних елеменаLа за
Dо9сLицање моLивације за учење: а) за9ају се различиLи за9аци
који, Dо мо:ућсLву, укључују елеменLе DриDове9ања; J) DроJлем
је ауLенLичан и значајан за 9еLе; в) DроJлем је изазован; :) решење DроJлема је мо:уће 9емонсLрираLи; 9) DосLоји мо:ућносL изJора акLивносLи; ђ) DосLоји мо:ућносL сара9ње са 9ру:има (Blumenfeld et alii, 1991). РелеванLносL не мора 9а Jу9е о9 Dресу9но:
значаја за ученика Dре не:о шLо Dочне 9а учи, јер се чесLо јавља
имDлициLно. ЗаLо је DоLреJно 9а насLавник учини неку Lему
значајном за 9еLе DреLварајући је у DроJлемско DиLање или за9аLак. На Dример, вероваLно ће веома мали Jрој 9еце 9оћи у школу заинLересовано за Lеме из физике као шLо су сила, имDулс и
уJрзање. МеђуLим, насLавник може 9а учини ове Lеме значајним
за ученика DосLављајући DиLање као шLо је „зашLо је DоLреJно 9а
носим каци:у, шLиLнике за колена и лакLове ка9 сам на ролерима?” (Krajcik & Czerniak, 2008). На ово се на9овезује чињеница 9а
су 9еца заинLересованија 9а уче насLавне са9ржаје из Dриро9е и
9рушLва ако увиђају 9а их мо:у DримениLи у реалном живоLу.
ЗАКЉУЧАК
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И9еја Dримене DројекLно: мо9ела ра9а у насLави, а нарочиLо у
насLави Dриро9е и 9рушLва, није нова. НаDроLив, DосLоји више:о9ишња Lра9иција ње:ове Dримене, као мо9ела који се суDроLсLавља не9осLацима Lра9иционално:, Dре9авачки усмерено:
мо9ела насLаве. МеђуLим, у о9ређеним Dерио9има, DројекLни
ра9 је више Jио усмерен на мануелне акLивносLи и лаJораLоријска исLраживања, Dа је ње:ова ефекLивносL чесLо Jила DреисDиLивана и криLикована. КриLичари DројекLно: ра9а су исLицали
9а насLавници нису 9овољно узимали у оJзир комDлексну Dриро9у ученикове моLивације и неоDхо9на Dре9знања, као и 9а
нису Dри9авали 9овољно Dажње учениковој Lачки :ле9ишLа
(Blumenfeld et alii, 1991). Шире DрихваLање (социо)консLрукLивисLичких сLановишLа у учењу и насLави 9овело је и 9о ре9ефиниДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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сања о9ређених елеменаLа концеDције DројекLно: мо9ела ра9а у
насLави Dриро9е и 9рушLва. Схо9но Lоме, за9ржана је Dолазна
акLивносL – ра9 ученика са конкреLним маLеријалима и сре9сLвима, али се већа Dажња Dоклања самосLалном 9изајнирању и
реализацији DројекаLа: ученици самосLално формулишу во9еће
DроJлемско DиLање (во9ећи рачуна 9а Jу9е ауLенLично), сакуDљају Dо9аLке који оJезJеђују емDиријске 9оказе (9олазе 9о
о9:овора на DосLављено DиLање), анализирају DрикуDљене Dо9аLке, корисLе различиLе форме Dре9сLављања резулLаLа исLраживања, и криLички DреисDиLују целокуDан Dроцес соDсLвено: и
Lуђе: ра9а на DројекLу. У овом мо9елу, уло:а насLавника је 9ефинисана у скла9у са зоном наре9но: развоја Ви:оLско:, и Dо9разумева DарLнерски о9нос са ученицима: заје9ничке менLалне акLивносLи ученика и насLавника чине нераз9војну целину, оJа
DарLнера имају акLивну уло:у у заје9ничкој акцији и насLавник
се Dојављује као сDољашњи ослонац, 9оDуна ученикове менLалне
акLивносLи.
Имајући у ви9у резулLаLе релеванLних Lеоријских размLрања
и емDиријских исLраживања, може се закључиLи 9а консLрукLивисLичке DосLавке Dре9сLављају незаоJилазни факLор усDешне
имDлеменLације DројекLно: мо9ела ра9а у насLави Dриро9е и
9рушLва. У DроLивном, DосLоји вероваLноћа 9а се сврха DројекLно: учења занемари, а овај мо9ел DреLвори у још је9ан ви9 формализма у насLави.
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КОНСТРУКТИВИСТИЧКЕ ОСНОВЕ ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА РАДА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
DUŠAN P. RISTANOVIĆ
UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
FACULTY OF PAEDAGOGY IN JAGODINA

SUMMARY

CONSTRUCTIVIST BASIS OF PROJECT MODEL IN TEACHING SCIENCE
In this paper are explained the theoretical methodological basis of
project model in science teaching, in the light of constructivist
understanding of learning processed teaching.
Author, by using the method of theoretic analysis and modeling,
brought up the interpretation of the key characteristics of this model,
based on a constructivist approach: active student`s involving –
providing surrounding and situations I which students will actively
create their knowledge, applying knowledge – complexed process
which includes using and developing existing knowledge, using
different sources of knowing, projecting and concluding the researches, applying knowledge in new situations, reflection and improving
theirs own environment, different forms for presenting the results,
learning community – social context of learning as co-construction of
knowledge and authentic tasks – problem based questions which are
relevant to students and are connected to life outside the school.
In this paper is concluded that respecting of constructivist standpoint presents essential condition for adequate implementation of
project model in teaching science.
Disrespecting of this condition may lead to routine organization
and realization, similar to traditional teaching model.

KEY WORDS: project model, science, constructivist approach to learning and
teaching, socioconstructivism, situation learning.
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