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ДУШАН П. РИСТАНОВИЋ1
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ
КАТЕДРА ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ НАУКЕ

СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТНОМ
МОДЕЛУ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
САЖЕТАК. У раду се, коришћењем дескриптивно-аналитичке методе, разматра
могућа структура активности ученика и наставника у пројектном моделу наставе природе и друштва. Ослањајући се на Мејеров структурни
модел методичког деловања, аутор предлаже структурирање пројектних активности у четири етапе: припремну, процедуралну, процесуалну и рефлексивну. У складу са тим објашњене су функције сваке од етапа, а посебан акценат је стављен на трагање – трофазни циклус истраживања материјала, идеја или ситуација који има за циљ подстицање
ученикa за рад на пројектима и формулисање водећих питања – проблема истраживања који представљају основ за даље организовање активности и спровођење истраживања. У закључку се констатује да дата
структура активности треба да помогне ученицима у усвајању и разумевању истраживачких процедура, а наставницима у усавршавању
способности планирања, организовања и руковођења пројектом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: пројектни модел наставе, настава природе и друштва, истраживање,
структура, водеће питање.
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УВОД
Нека о: ценPралних AиPања која се јављају у Pеоријским AосPавкама AројекPно; мо:ела насPаве о:носе се на ње;ово сPрукPурирање, а нарочиPо су акPуелна она која размаPрају у којим Lи еPаAама PреLало :а се о:вија ра: на AројекPима и које су акPивносPи
ученика, насPавника и :ру;их учесника у Pим еPаAама. Већина
ауPора слаже се :а Aроцес AројекPно; ра:а у насPави AраPи ло;ички сле: исPраживачких Aроце:ура, о: AосPављања AроLлема,
циљева и хиAоPеза, Aреко изра:е AројекPа, :о ње;ове реализације и Aре:сPављања резулPаPа (Bruce, 2003; ВилоPијевић и ВилоPијевић, 2010; Gregoire & Laferriere, 2001; Muukkonen, Hakkarainen,
Lakkala, 1999; Sharan, 1980; Шефер, 2005; Schneider & Synteta, 2005).
Анализом мо:ела AројекPне насPаве изложених у ра:овима ових
ауPора и уважавањем сAецифичносPи насPавно; Aроцеса у разре:ној насPави, Aриро:е и сушPине само; насPавно; Aре:меPа и
развојних каракPерисPика :еце млађе; основношколско; узрасPа,
:ошло се :о закључка :а Lи акPивносPи у AројекPном мо:елу насPаве Aриро:е и :рушPва мо;ле LиPи сPрукPуриране у целину коју
чине чеPири функционалне еPаAе: (ри(ремна, (роце урална, (роцесуална и рефлексивна. МеђусоLни о:носи између ових еPаAа уређени су Aрема Мејеровом сPрукPурном мо:елу меPо:ичко; мо:еловања, Aрема коме се насPавни Aроцес консPруише у конкреPним
сиPуацијама :еловања (Terhart, 2001). Схо:но Pоме, у AројекPном
мо:елу насPаве Aриро:е и :рушPва меPо:ичко :еловање о:ређује:
а) сPрукPуру о:носа у насPави – AросPорна и комуникациона
сPрукPура; L) акциону сPрукPуру – развијање комAеPенција за :еловање; в) сPрукPуру о:вијања насPаве – временски и меPо:ички
Pок. Са асAекPа учења, Aре:ложени мо:ел AраPи циклус о: чеPири
;лавне фазе ефикасно; учења: а) анализирање за:аPка учења;
L) AосPављање циљева и осмишљавање Aланова; в) ан;ажовање у
учењу – сAровођење PакPика и сPраPе;ија ра:и осPваривања за:аPка; ;) Aрила;ођавање AрисPуAа учења (Vulfolk, Hjuz, Volkap, 2014).
У PаLели 1. :аP је Aре;ле: сушPине и акPивносPи насPавника и ученика у свакој о: еPаAа, а у :аљем PексPу ће LиPи извршено њихово
:еPаљније размаPрање.
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ПРИПРЕМНА

ЕТАПА

СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТНОМ МОДЕЛУ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
СУШТИНА

АКТИВНОСТИ

– Изражене Aланерска и ор- –
;анизаPорска
функција
насPавника
– ОLезLеђивање неоAхо:них маPеријално-Pехнич- –
ких услова
– ПриAрема ро:иPеља и –
сPручних сара:ника школе
– ИнPелекPуална, социјал- –
на, емоционална и моPивациона AриAрема учени- –
ка
–

ПРОЦЕДУРАЛНА

–
– ПосPављање AроLлема
–
– Планирање исPраживачких Aроце:ура
–
– Дизајнирање AројекPа.
–
–

ПРОЦЕСУАЛНА

–
–
–

РЕФЛЕКСИВНА

–
–
–
–

–
–
Реализација AројекPно; –
исPраживања
–
ПрикуAљање Aо:аPака
–
Ко-консPрукција знања
–
–
–
–
Дискусија :оLијених ре- –
зулPаPа
–
Рефлексија ра:а
–
ИмAликације резулPаPа на
AосPављени AроLлем ис- –
Pраживања
–
Формулисање нових исPраживачких AроLлема у –
оквиру PемаPско-са:ржајне целине

Планирање маPеријално-Pехничких ресурса неоAхо:них за
ор;анизацију и реализацију AројекPа (врсPа ресурса, :осPуAносP, услови коришћења, AоPреLа иницијалне или :о:аPне
оLуке ученика за њихово коришћење, економичносP…)
Информисање ро:иPеља и сPручних сара:ника уколико се
укаже AоPреLа за њиховом Aомоћи
Креирање социјално; и ра:но; окружења које ће изаћи из
оквира школско; конPексPа и AриLлижиPи се реалном конPексPу
ОLјашњавање сушPине AројекPно; мо:ела ра:а (значај, AоPреLа, мо;ућносPи, Aре:носPи, не:осPаци…)
Увођење у меPо:оло;ију ра:а
Тра;ање (иницијална AосмаPрања, ра: са различиPим маPеријалима, AосPављање и ре:ефинисање AиPања)
Пре:виђање мо;ућих ризика и начина њихово; Aре:уAређивања и Aревазилажења
ИзLор или самосPална формулација исPраживачко; AроLлема
(Pеме)
Формулисање Aо:Pема исPраживања
Формирање ;руAа за исPраживање о:ређених Aо:Pема (хомо;ених Aо инPересовањима а хеPеро;ених Aо сAосоLносPима)
Планирање Aроце:ура и :изајнирање AројекPа исPраживања
УPврђивање временске :инамике и AоPреLних ресурса
По:ела за:аPака унуPар ;руAа
Коришћење различиPих извора информација
Теренско исPраживање
Класификација и анализа Aо:аPака
СPварање и:еја
Уса;лашавање сPавова унуPар ;руAе
Извођење закључака, сPварање Aро:укаPа
Изра:а AрезенPација резулPаPа исPраживања
ПрезенPација резулPаPа исPраживања
ДемонсPрација Aро:укаPа
УAоређивање резулPаPа ;руAа и извођење ;енералних закључака
КриPичка анализа ра:а и резулPаPа ;руAа
УPврђивање сPеAена осPвареносPи оAшPе; и AосеLних циљева
Мо;ућносP Aримене резулPаPа у реалном конPексPу, значај
за ширу :рушPвену заје:ницу

ТАБЕЛА 1: СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
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ПРИПРЕМНА ЕТАПА ПРОЈЕКТНОГ РАДА
АкPивносPи насPавника у AриAремној еPаAи AројекPно; мо:ела
ра:а у насPави Aриро:е и :рушPва у;лавном су усмерене на Aланирање и ор;анизацију ра:а. Поре: изLора насPавних са:ржаја
који ће LиPи реализовани AуPем AројекаPа, Aрви за:аPак који се
AосPавља Aо:разумева Aланирање и оLезLеђивање неоAхо:но;
маPеријала за ра:, :осPуAносPи извора информација, услова њихово; коришћења, Aланирање AоPреLне иницијалне или :о:аPне
оLуке ученика за њихово коришћење, изLор и оLезLеђивање сара:ње са :ру;им инсPиPуцијама (LиLлиоPеке, музеји, ;алерије,
Aре:узећа, усPанове и сл.) и :ру;их ресурса за којима се укаже
AоPреLа. С Pим у вези Aо:разумева се и Aланирање и креирање
социјално; и ра:но; окружења које ће :елимично изаћи из оквира школско; конPексPа и AриLлижиPи се ширем :рушPвеном (реалном) конPексPу.
Сле:ећи за:аPак је уAознавање ро:иPеља и сPручних сара:ника из школе са Aланираним начином ра:а, оLјашњавање :а ли се,
у којој мери, и са којим акPивносPима очекује њихово учесPвовање у AројекPним за:ацима ученика, а заPим се ученици уAознају
са сушPином AројекPно; ра:а.
Два основна AиPања која се AосPављају Aре: свако; насPавника
у AриAремању AројекPно; мо:ела насPаве су: Како увес и ученике
у (роцес ис раживања? и Како им (омоћи а (ос ављају (и ања у
вези са нас авним са ржајима које ре%а (окри и (ројек ом?
(Krajcik, Czerniak, 2008). Први корак у овој еPаAи је ра$ање. Оно
укључује AочеPна исPраживања, маниAулацију маPеријалима,
AочеPна AосмаPрања, чиPање PексPова, расPављање сPвари и сл.
Дејви: Хокинс (Hawkins, 1965) је овај AосPуAак назвао „AеPљањем“ (messing about) и :ефинисао ;а као слоLо:ни и невођени
исPраживачки ра:. То је Pрофазни циклус исPраживања маPеријала, и:еја или сиPуација који има за циљ :а Aо:сPакне ученике
:а AосPављају AиPања. Почиње AосмаPрањем – ученици AосмаPрају различиPе сPвари Pоком и;ре или :ру;их несPрукPурираних акPивносPи. На основу AосмаPрања, схо:но мо;ућносPима,
Aре:узимају различиPе акPивносPи, а на крају се Aокреће раз;овор који их уво:и у Aре:меP исPраживања.
Тра;ање укључује исPраживање различиPих асAекаPа неAосре:но; окружења, нарочиPо AуPем иницијалних AосмаPрања и
AракPичним ра:ом. Ра:озналосP везана за Aриро:не и :рушPвене Aојаве и Aроцесе може :а Aо:сPакне AиPања ученика и омо;у130
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СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТНОМ МОДЕЛУ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
ћи :а сPекну AочеPна искусPва неоAхо:на за :аље исPраживање,
Aа заPо Pра;ање мора :а Lу:е Aажљиво исAланирано и усмеравано о: сPране насPавника. Ка:а ученици заврше са Pра;ањем, AоPреLно је :а AосPаве AиPања заснована на Pим AосмаPрањима.
ПосмаPрање и AосPављање AиPања нису о:војене акPивносPи,
већ Pеку Aаралелно и ученици оLично Aочињу :а AосPављају AиPања још :ок AосмаPрају. Током AосмаPрања се :олази :о нових
Aо:аPака шPо :ово:и и :о ре:ефинисања већ AосPављених AиPања. ПреPхо:но искусPво ученика LиPан је факPор Aо:сPицања
ученикових AиPања. Ранија AосмаPрања неAосре:но; окружења,
;ле:ање Pв емисија, AосеPе инPернеP сPраницама, чиPање :ечијих часоAиса, раз;овор са ро:иPељима или вршњацима, мо;у :а
наве:у ученика :а AосPави AиPање. Како се Lу:е увећавало учениково искусPво о свеPу који ;а окружује Pако ће и AиPања о околини си;урно расPи.
У акPивносPи Pра;ања најчешће се јављају Pри врсPе AиPања
која ученици мо;у :а AосPаве: а) :ескриAPивна AиPања, која омо;ућавају уAознавање сAољних (чулима :осPуAних) каракPерисPика Aре:меPа, Aојаве или Aроцеса; L) релациона AиPања, која
омо;ућавају уAознавање и разумевање веза између каракPерисPика различиPих Aре:меPа, Aојава или Aроцеса; в) узрочно-Aосле:ична AиPања, која наво:е ученике :а сPворе закључке о међусоLном :еловању различиPих варијаLли. Примери ових AиPања наве:ени су у PаLели 2.
ДЕСКРИПТИВНА

РЕЛАЦИОНА

УЗРОЧНО-ПОСЛЕДИЧНА

Који се маPеријали расPварају у Да ли се со расPвара Lрже о: Да ли PемAераPура во:е уPиче
во:и?
шећера?
на Lрзину расPварања соли и
шећера?
Које Lескичмењаке можемо на- Да ли су различиPи Lескичме- Да ли квалиPеP во:е уPиче на
ћи у AоPоку?
њаци Aронађени у различиPим врсPу Lескичмењака Aронађе:еловима AоPока?
них у AоPоку?
Колико Lрзо куца моје срце?
Ко има Lржи срчани риPам, :е- Ако човек чује веома ;ласан
чаци или :евојчице?
звук, :а ли му се уLрзава срчани
риPам?

ТАБЕЛА 2: ПРИМЕРИ ТИПОВА ПИТАЊА КОЈЕ УЧЕНИЦИ МОГУ ПОСТАВИТИ ТОКОМ АКТИВНОСТИ ТРАГАЊА
(KRAJCIK & CZERNIAK, 2008)

Ко: ученика млађих разре:а основне школе :оминирају :ескриAPивна AиPања која :ово:е :о оPкривања информација о неком Aре:меPу, Aојави или Aроцесу AуPем сисPемаPско; AосмаДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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Pрања. На Aример, :о о:;овора на AиPање Који се ма еријали
рас варају у во и? ученици :олазе сPављањем различиPих маPеријала у во:у и AосмаPрањем реакција које Pа:а насPају. ДескриAPивним AиPањима се AосеLно развија сAосоLносP класификовања, а Aриликом AосPављања Pаквих AиPања и за:аPака је
LиPно :а се разуме криPеријум на основу ко;а класификовање
PреLа извесPи. Временом, како ученици Lу:у сазревали, AоPреLно је Aрећи са оAисних на релациона AиPања. Да Lи о:;оворили
на AиPање Ш а се %рже рас вара у во и, со или шећер? PреLа :а изве:у ексAерименP у којем ће моћи :а уAоређују и суAроPсPављају
је:ну или више осоLина. Такве ексAерименPалне сиPуације омо;ућавају ученицима :а сакуAљају, уAоређују и анализирају Aо:аPке и формулишу закључке. КомAарацијом се мисаоно уPврђују сличносPи и разлике између оLјекаPа AосмаPрања, Aа се Pако,
на Aример, мо;у уAоређиваPи сличносPи и разлике између лисPоAа:но; и зимзелено; :рвећа. На крају, Aрави се Aрелаз на
узрочно-Aосле:ична AиPања, у којима се захPева исAиPивање
уPицаја је:не варијаLле на исхо: :ру;е. Да Lи о:;оворили на AиPање Како %рзина кре ања ела зависи о $ус ине сре ине у којој се
ело креће? ученици PреLа :а наAраве о;ле: у којем ће у Aосу:е
наAуњене PечносPима различиPе ;усPине (независна варијаLла)
сAушPаPи кликер :а Lи AосмаPрали којом ће Lрзином :оPаћи :но
Aосу:е (зависна варијаLла). Мериће колико је времена AоPреLно
кликеру :а :о:ирне :но Aразне Aосу:е, Aосу:е наAуњене во:ом
и Aосу:е наAуњене ме:ом, и Lележиће резулPаPе мерења. Таква
ексAерименPална сиPуација омо;ућава, Aоре: AрикуAљања Aо:аPака, Aримену више мисаоних оAерација.
Ра: на AројекPима PреLа :а Lу:е Pако осмишљен :а се AуPем
ње;а може развиjaPи Aриро:но креPање кроз све Pри врсPе AиPања. НасPавник мора :а Aомо;не ученицима у Aрелазу са :ескриAPивних, на релациона а AоPом на узрочно-Aосле:ична AиPања.
Помоћ у развијању наве:ених ;руAа AиPања се у;лавном сасPоји
у оLјашњавању AосPуAака њихове формулације. ПиPања која Aочињу са Како?, Који? или Ш а? у;лавном се о:носе на :ескриAцију, :ок AиPања која Aочињу са Заш о? или Ш а ако…? имају за циљ
:а Aо:сPакну оPкривање узрочно-Aосле:ичних веза и о:носа. НасPавници PреLа :а имају на уму :а ће се си;урно AојавиPи сиPуација (нарочиPо ка:а ученици немају :овољно искусPва у AројекPном ра:у) :а се AосPаве и AиPања везана за неке основне
информације о Pеми која се исPражује. О:;овори на Pа AиPања
мо;у се Aронаћи у о:;оварајућим уџLеницима или на инPернеPу,
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али се не може наAравиPи AројекаP и исPраживање AуPем које;
Lи се :ошло :о о:;овора. АкPивносPи уAознавања са са:ржајима
Pеме Џозеф Полман (Polman, 1998) из:ваја у AосеLну „еPаAу
основних информација“, која Aре:сPавља иницијални Aерио:
учења о изаLраној Pеми. Функције ове еPаAе су: а) :аје ученицима
Aривремени циљ на који PреLа усре:сре:иPи њихово чиPање и
исPраживање Pеме; L) :озвољава ученицима :а Aримењују мо:ел „LиLлиоPекарско; исPраживања“, или комAозицију AосPојећих оAиса или оLјашњења о:ређених Aојава или Aроцеса; в) јасно
на;лашава чињеницу :а ће ученици мораPи :а ра:е нешPо :ру;ачије у наре:ним еPаAама и у завршном ра:у и AрезенPацији
(Polman, 1998).
После:ња акPивносP насPавника у AриAремној еPаAи о:носи
се на Aре:виђање AоPенцијалних ризика који се мо;у јавиPи у ор;анизацији и реализацији AројекPа и осмишљавање AосPуAака за
њихово Aре:уAређивање и Aревазилажење.

ПРОЦЕДУРАЛНА ЕТАПА ПРОЈЕКТНОГ РАДА
На AочеPку Aроце:уралне еPаAе насPавник PреLа :а оLјасни ученицима неоAхо:носP о:ређивања Pеме (AроLлема) исPраживања, оLразложења циља (сврхе или значаја за њих саме и за њихово окружење) и AосPавља неколико исPраживачких AиPања из
којих мо;у Aроизаћи Aо:Pеме. Сле:и формирање исPраживачких ;руAа које ће ра:иPи на исPраживањима о:ређених Aо:Pема.
Приликом формирања ;руAа PреLа се AоPру:иPи :а сасPав ученика у је:ној ;руAи Lу:е хомо;ен Aрема инPересовањима а хеPеро;ен Aрема сAосоLносPима. Хомо;еносP ;руAа Aрема инPересовањима је значајна јер се на Pај начин може Aо:сPаћи сPварање
чвршћих социјалних о:носа унуPар ;руAа. Значај хеPеро;еносPи
;руAа Aрема сAосоLносPима исказује се у мо;ућносPи :а усAешнији ученици Aомажу мање усAешним ученицима у реализацији AројекPних за:аPака (Шефер, 2005). Уз Aомоћ насPавника,
свака о: формираних ;руAа AрисPуAа Aланирању Aроце:ура и
:изајнирању AројекPа исPраживања. Врши се Aо:ела за:аPака
међу члановима ;руAа, размишља се и :искуPује о начинима
AрикуAљања информација, AоPреLним ресурсима и временској
:инамици ра:а. НасPавник PреLа :а AосвеPи AосеLну Aажњу оLјашњавању Aроце:уре уPврђивања вали:носPи информација :оLијених из различиPих извора.
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Сврха AосPављања AиPања у Pоку акPивносPи Pра;ања је, између осPало;, њихова селекција и :ефинисање ;лавно; исPраживачко; AиPања – AроLлема исPраживања. ПроLлем исPраживања
или, како се чесPо у лиPераPури која се Lави Aроучавањем AројекPне насPаве назива, во:еће AиPање (driving question), јесPе :оLро
консPруисано AиPање које ученици и насPавник елаLорирају, исPражују и на које PреLа :а :ају о:;овор. Блуменфел:ова и сара:ници смаPрају :а је во:еће AиPање ценPрални Aојам на којем се
заснива AројекPни мо:ел насPаве Aриро:е и :рушPва, и Aре:сPавља основ за :аље ор;анизовање акPивносPи и сAровођење исPраживања. Заје:нички ра: на Pражењу о:;овора на во:еће AиPање у функцији је развијања разумевања кључних научних концеAаPа са којима желимо :а уAознамо ученике AуPем AројекPа
(Blumenfeld & alii, 1991).
ДоLро :ефинисано во:еће AиPање има сле:еће каракPерисPике: изво:љивосP, вре:носP и конPексPуалносP (Marx, Blumenfeld,
Krajcik, Soloway, 1997), значај и о:рживосP (Krajcik & Czerniak,
2008).
Главна о:лика :оLро :ефинисано; во:еће; AиPања је изво:љивосP. Во:еће AиPање изво:љиво је ако: 1) ученици мо;у :а наAраве и сAрове:у исPраживање :а Lи о:;оворили на ње;а; 2) ако су
насPавнику и ученицима :осPуAни ресурси и маPеријали неоAхо:ни за сAровођење исPраживања; 3) ако о:;овара развојним каракPерисPикама ученика; 4) ако може LиPи разLијено на мања
AиPања на која ученик може :а о:;овори (Marx & alii, 1997). Изво:љивосP во:еће; AиPања Aомаже ученику :а схваPи :а може :а
изучава различиPе са:ржаје из Aриро:е и :рушPва сAровођењем
соAсPвених исPраживања. И најзанимљивије во:еће AиPање
неће усAеPи :а се развије у усAешно искусPво учења ако се не изве:е о:;оварајуће исPраживање, ако не Lу:е :овољно ресурса
или ако не Lу:е у скла:у са узрасPом ученика.
Вре:носP је осоLина во:еће; AиPања која Aо:разумева укљученосP научних концеAаPа које ученици мо;у :а исPражују (Marx &
alii, 1997). Ученици PреLа :а уоче и разумеју AовезаносP во:еће;
AиPања са о:ређеним научним са:ржајем, а во:еће AиPање PреLа
:а им Aомо;не :а о:ређене научне са:ржаје сPаве у оквире реално; свеPа. ПосмаPрајући вре:носP во:еће; AиPања из у;ла оLавеза насPавника, јасно је :а оно мора LиPи у Pесној вези са циљевима, исхо:има и са:ржајима насPавно; Aро;рама у о:ређеном разре:у. Ако AосPављено во:еће AиPање не о:;овара захPевима
насPавно; Aро;рама, он:а нема вре:носP.
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КонPексPуализовано AиPање смешPа AројекаP у реалну сиPуацију, омо;ућава ученицима :а уви:е важносP AројекPа и AовезаносP са њиховим живоPима (Marx & alii, 1997). Из конPексPуализације Aроизилази сле:ећа LиPна осоLина: значај који во:еће AиPање има у учениковом живоPу. Значајна AиPања су она која су за
ученике инPересанPна, и у Lлиској су вези са њиховим живоPима
и кулPуром (Krajcik & Czerniak, 2008). ПосPоји велика мо;ућносP
:а се у о:ређеном во:ећем AиPању неће о:мах уви:еPи Pема из
реално; свеPа или AовезаносP AиPања са живоPом, међуPим, :о
Pаквих закључака ће се :оћи AуPем исPраживања. Такође, велики
Lрој Aојава има AоPенцијал :а Aривуче учениково инPересовање.
После:ња осоLина :оLро; во:еће; AиPања је о:рживосP – мо;ућносP :а се о:рже ученичка Aажња и ан;ажовање Pоком времена (Krajcik, Czerniak, 2008). То се у;лавном AосPиже комLиновањем различиPих акPивносPи и за:аPака које ученици PреLа :а
исAуне у Pоку AројекPно; ра:а.
Није нимало је:носPавно формулисаPи во:еће AиPање које Lи
са:ржало све AреPхо:но оAисане осоLине, и Pо чесPо насPавницима Aре:сPавља AроLлем. ВероваPно ће се, Aре не;о шPо се
осмисли Aраво AиPање AројекPно; PиAа, јавиPи и низ неусAешних Aокушаја. ЗаPо у сPрукPурисаним и AолусPрукPурисаним
AројекPима, који се и Aримењују :ок ученици AоPAуно не овла:ају меPо:оло;ијом AројекPно; ра:а, во:еће AиPање у;лавном :ефинише насPавник. Таква AиPања у AоPAуносPи о:;оварају насPавним циљевима и исхо:има, али, с :ру;е сPране, може се :есиPи :а нису о: значаја за ученика или им не омо;ућавају :а
развију AоPAиPања. Временом, како ученици Lу:у развијали искусPво у AројекPном ра:у, моћи ће :а самосPално формулишу во:еће AиPање и :а сAрове:у исPраживање. Формулацијом во:еће;
AиPања о: сPране ученика криPеријум значајносPи је AракPично
оси;уран, али насPавник и :аље мора :а во:и рачуна :а Pо AиPање Lу:е и изво:љиво, вре:но, и конPексPуализовано. Нека:а ученици Lирају Pеме за које се веома инPересују, али на које се не
може о:;овориPи сAровођењем исPраживања.
Ка:а се :ефиниPивно уPвр:и AроLлем исPраживања и крене са
:аљим ра:ом на AројекPу, во:еће AиPање у великој мери Aреузима функције усмеравања исPраживачких акPивносPи, конPексPуализације са:ржаја које PреLа усвојиPи и о:ржавања конPинуиPеPа ра:а. У AројекPном мо:елу насPаве Aриро:е и :рушPва ;оPово све исPраживачке акPивносPи су у функцији Pражења и
:оLијања о:;овора на во:еће AиPање. МеђуPим, AоPреLно је :а
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ученици разумеју Pу AовезаносP која није увек очи;ле:на. Је:на
о: мо;ућносPи о:ржавања во:еће; AиPања је ње;ово чесPо Aонављање Pоком исPраживања. На крају свако; часа или акPивносPи
и на AочеPку сваке нове акPивносPи, насPавник може :а AиPа Заш о ра имо све ово? На Pај начин ће ученици врло Lрзо AочеPи :а
размишљају о во:ећем AиPању :ок ра:е, чак и Lез насPавниково;
Aо:сећања. ДоLро је и :а во:еће AиPање за време Pрајања AројекPа Lу:е исPакнуPо на ви:ном месPу у учионици. КонPинуирано
Aо:сећање може :а сAречи фра;менPарно учење, као и :а онемо;ући ученике :а се из;уLе.
После:ња, али Aо:је:нако значајна акPивносP у Aроце:уралној еPаAи је :изајнирање AројекPа исPраживања. ЗаAраво, Pо је
скуA више акPивносPи које оLухваPају Aланирање исPраживачких Aроце:ура, о:ређивање временске :инамике исPраживања,
начина ње;ово; сAровођења, оLра:е :оLијених Aо:аPака и оLезLеђивање неоAхо:них љу:ских и маPеријално-Pехничких ресурса. Ове акPивносPи су за већину ученика јако захPевне, AрвенсPвено јер се у њима Pражи ула;ање великих мисаоних наAора.
Мно;и ученици немају :овољно искусPава, а ученици млађих разре:а основне школе чесPо нису ни развојно сAремни :а Aланирају соAсPвено исPраживање. МеђуPим, исPраживања су Aоказала :а „уAознавање Aроце:уре исPраживања AосеLно Aо:сPиче
:ецу :а из;ра:е Pакозвана Aроце:урална знања или знања о Pоме
како се нешPо изво:и“ (Шефер, 2005, сPр. 158–159). ЗаPо је AриориPеPан за:аPак насPавника у овој еPаAи :а Aружи Aо:ршку ученицима у увежLавању изра:е AројекPа.
Главни за:аPак који ученици PреLа :а осPваре Aриликом Aисања AројекPа исPраживања је :а :оLро оLјасне AосPуAке које намеравају :а Aримене у исPраживању. Да Lи се уPвр:ило :а ли :ру;и
ученици разумеју Aланиране AосPуAке, може се корисPиPи ;руAна акPивносP у којој се чиPају AројекPи и :искуPује :а ли AосPуAци PреLа :а Lу:у јасније оAисани. У зависносPи о: узрасPа и искусPва ученика, Aланирање ће се креPаPи о: оAиса AосмаPрања која
ће LиPи сAрове:ена, :о оAиса варијаLли којима ће се маниAулисаPи. На Aример, у млађим разре:има основне школе ученици
нису развојно сAремни за конPролисана ексAерименPална исPраживања и не PреLа их оAPерећиваPи Aојмовима зависна и независна варијаLла. С :ру;е сPране, ученици Pо; узрасPа су сасвим
сAосоLни :а размишљају о AосмаPрању које ће Aре:узеPи, како
ће LележиPи Aо:аPке и како се Pи Aо:аци о:носе на AроLлем њихово; исPраживања. Иако Aланирање исPраживања Aре:сPавља
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сложен Aосао, ако насPавник Aо:ржи ученика и Aоре: вероваPних ;решака и мање усAешних Aокушаја, ученици ће временом
осPвариPи значајан наAре:ак. ПројекPи ће AосPаPи :еPаљнији,
AосPуAци јасније :ефинисани, а начини Aре:сPављања резулPаPа ће LиPи разноврснији и креаPивнији.
У Pоку изра:е AројекаPа неоAхо:но је ученицима AружиPи AовраPну информацију о квалиPеPу њихово; ра:а. Та AовраPна информација PреLа :а исPакне AозиPивне осоLине AројекаPа, али и
осоLине о којима Lи ученици PреLало Aоново :а размисле и, уколико је AоPреLно, Aромене. Ученици ће учиPи о Aроцесу Aланирања Pако шPо ће слушаPи коменPаре :ру;их ученика у вези са
њиховим ра:ом, и анализирајући и коменPаришући њихове Aланове.

ПРОЦЕСУАЛНА ЕТАПА ПРОЈЕКТНОГ РАДА
У Aроцесуалној еPаAи AројекPно; мо:ела насPаве Aриро:е и :рушPва ученици реализују AројекPно исPраживање, шPо Aо:разумева AрикуAљање и оLра:у Aо:аPака и заје:ничко ;руAно учење.
ПрикуAљање Aо:аPака врши се коришћењем раније уPврђених и
:о;оворених различиPих извора информација, реализује се Pеренско исPраживање, а заPим се :оLијени Aо:аци класификују,
о:ређује њихов значај, анализирају се и о:Lацују они за које се
Aроцени :а нису у :овољној мери вали:ни за AројекаP (Шефер,
2005). ПрикуAљене и анализиране информације PреLа :а Aослуже за сPварање и:еја за решавање AроLлема исPраживања. Чланови ;руAе кроз :искусију уса;лашавају своје сPавове, изво:е закључке и сPварају Aро:укPе у форми Aисаних извешPаја,
рефераPа, AосPер AрезенPација, зи:них новина, макеPа и мо:ела,
;рафичких и шемаPских Aриказа, сценских Aриказа иP:. До;оварају се о начинима AрезенPовања :оLијених резулPаPа и Aро:укаPа и формулишу AиPања која ће AосPављаPи осPалим ученицима у вези са Pемом коју ће изла;аPи. Било који начин
AрезенPовања PреLало Lи :а са:ржи резиме – сажеP оAис са:ржаја и начина ра:а ;руAе.
ПрикуAљање Aо:аPака је основна акPивносP којом ученици
сPичу сазнања LиPна за о:;овор на во:еће AиPање и AоPврђивање
или о:Lацивање хиAоPеза. По: Aо:ацима Aо:разумевамо сазнања о Pеми или AроLлему исPраживања :о којих су :ошли ученици у Pоку исPраживања (PренуPни Aо:аци) или које су :ру;и AриДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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куAили (архивски Aо:аци). ТренуPни Aо:аци :оLијају се „исPраживањима из Aрве руке“ и Aре:сPављају :ирекPна искусPва
ученика, а архивски Aо:аци „исPраживањима из :ру;е руке“
(Vulfolk i dr, 2014). За :олажење :о PренуPних Aо:аPака најчешће
се корисPи сисPемаPско AосмаPрање, а за :олажење :о архивских Aо:аPака корисPе се књи;е, часоAиси, енциклоAе:ије, оLразовне Pелевизијске емисије, инPернеP и сл. Ученицима „PреLа
указаPи на AоPреLу :а се AрикуAљени Aо:аци Aо неком унаAре:
AосPављеном криPеријуму сличносPи ;руAишу у целине, о:носно :а се класификују и на Pај начин изложе на AосPеру и Aриликом усмене AрезенPације“ (Шефер, 2005, сPр. 160). СисPемаPско
AосмаPрање може LиPи квалиPаPивно или кванPиPаPивно
(Krajcik & Czerniak, 2008). КвалиPаPивно AосмаPрање Aре:сPавља
:еPаљан оAис Aојаве или Aроцеса који се AосмаPра, и укључује
Aисање извешPаја о Aроцесу и резулPаPима AосмаPрања, ;рафичко Aре:сPављање резулPаPа (Aрављење шема, PаLела, :ија;рама и
сл.) или фоPо;рафисање резулPаPа AосмаPрања. КванPиPаPивна
AосмаPрања су она ко: којих се резулPаP може изLројаPи или заLележиPи у нумеричкој форми.
ПрикуAљање Aо:аPака је важна комAоненPа Lило ко; исPраживања и насPавник мора :а Aомо;не ученицима :а развију сAосоLносP :олажења :о информација Aовезаних са AроLлемом њихово; исPраживања. У Aроцесу развијања Pе сAосоLносPи AрвоLиPна сPвар коју ученици PреLа :а науче је Aравилно коришћење
различиPих извора. Дру;о, PреLа :а науче како :а о:ре:е које
изворе :а консулPују за различиPе врсPе информација. Треће,
ученицима је AоPреLна Aомоћ у из:вајању, аAсPраховању и на;лашавању значаја Aоје:иних информација. ЧеPврPо, AоPреLно
им је Aомоћи :а Aроцене вали:носP извора информација, о:носно :а Aроцене :а ли су о:ређени Aо:аци научно AоPврђени. На
крају, „ка:а се Aо:аци класификују, може се извесPи закључак –
сажеPак мишљења ученика о исPраживаној Pеми, и резиме – краPак оAис са:ржаја и начина ра:а ;руAе“ (Шефер, 2005, сPр. 160).
Важно је :а насPавник Aомо;не у синPеPизовању информација и
резимирању кључних и:еја и концеAаPа, јер се :ешава :а неки
ученици Aраве Aреране закључке засноване на AреPAосPавци, а
не на AосмаPрањима.
На самом крају Aроцесуалне еPаAе налази се изра:а AрезенPације резулPаPа исPраживања. Ова акPивносP се ослања на је:ну
о: кључних о:лика AројекPно; мо:ела насPаве Aриро:е и :рушPва – неоAхо:носPи вишесPруко; Aре:сPављања са:ржаја и ре138

ДУШАН П. РИСТАНОВИЋ

СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТНОМ МОДЕЛУ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
зулPаPа ра:а ученика (РисPановић, 2016). ИсPраживања су Aоказала :а „Aрава комLинација слика и речи може :а наAрави значајну разлику у учењу љу:и“ (Vulfolk i dr, 2014, сPр. 140), Aа је
је:ан о: за:аPака AројекPно; мо:ела :а се ученици осAосоLе за
Aриказивање резулPаPа исPраживања коришћењем визуелних и
верLалних информација, нарочиPо AуPем AосPер AрезенPација
(Шефер, 2005). ПосPер форма Aриказивања резулPаPа исPраживања Aре:сPавља оLлик визуелно-PексPуалних ор;анизаPора Aо:аPака :оLијених исPраживањем. По:аци који су „:уLински“ оLрађени (разрађени, ор;анизовани, резимирани, Aовезани) Aре:сPављају се у визуелном и PексPуалном оLлику на AосPеру, на Pакав
начин :а омо;уће ученицима :а усмере Aажњу, AраPе и разумеју
усмено извешPавање.

РЕФЛЕКСИВНА ЕТАПА ПРОЈЕКТНОГ РАДА
После:ња еPаAа у AројекPном мо:елу насPаве Aриро:е и :рушPва
је рефлексивна. У њој свака ;руAа извешPава о:ељење о резулPаPима исPраживања Aриказивањем AосPер AрезенPације, а заPим
се врши уAоређивање резулPаPа и изво:е оAшPи закључци. ПосPављају се AиPања из са:ржаја исPраживане Pеме са циљем разјашњавања нејасноћа и рекаAиPулације ;ра:ива (Шефер, 2005).
Сле:и рефлексија само; AројекPно; ра:а AуPем криPичке анализе и :искусије о ра:у и резулPаPима ;руAа. УPврђује се сPеAен
осPвареносPи оAшPе; циља AројекPа и AосеLних циљева сваке
;руAе и размаPрају се мо;ућносPи Aримене резулPаPа у реалном
конPексPу, као и њихов значај за ширу :рушPвену заје:ницу. Током :искусије ученици размењују и:еје и искусPва сPечена Pоком исPраживања, уAоређују информације и расAрављају о закључцима. Рефлексија Aре:сPавља својеврсPан осврP уназа:, јер
се Pоком ње Aоново размишља о во:ећем AиPању, Pоку исPраживања и :оLијеним резулPаPима. Ка:а се Aрође кроз цео циклус,
ученици се Aоново враћају на AочеPно AиPање, AосPављајући
ново или Aреформулишући AосPојеће. Динамичка Aриро:а исPраживања Aроузрокује, на основу развијања инPуиPивних оLјашњења и :оLијања нових научних информација, сPварање нових, ужих, исPраживачких AиPања која нису Lила уочена на
AочеPку исPраживања. Овим се може завршиPи акPивносP, али и
заAочеPи нови циклус исPраживања.
ДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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Уло;а насPавника се о;ле:а у Aо:сPицању :искусије али и
вре:новању AројекPно; ра:а. Оквирни криPеријуми који се мо;у
корисPиPи у AосPуAку вре:новања су: ори;иналносP у ра:у, квалиPеP AосPер AрезенPације, квалиPеP изла;ања резулPаPа, сPеAен
самосPалносPи у ра:у, сPеAен сара:ње у ;руAи, заснованосP и
значај закључака и :ру;и.
ЗАКЉУЧАК
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Правилно формиране комAеPенције учења Aре:сPављају сушPински услов за осPваривање сврхе савремено; оLразовања и
насPаве – сPварање комAеPенPне и креаPивне личносPи, осAосоLљене и сAремне за конPинуирано усавршавање. За осPваривање
овако :ефинисано; услова неоAхо:на је Aромена оLразовних Aара:и;ми, Aозиција насPавника и ученика и значајнија Aримена
насPавних мо:ела заснованих на консPрукPивисPичком AрисPуAу насPави и учењу. Тра:иционално разумевање и концеAција
насPаве Aриро:е и :рушPва у;лавном се заснивају на :исциAлинарном изучавању насPавних са:ржаја, који су јасно из:ељени у
насPавне целине и Pеме, а рецеAPивне акPивносPи :ово:е :о развоја изолованих знања, ко: којих ученици чесPо не разумеју
конPексP и значај. У AројекPном мо:елу насPаве Aриро:е и :рушPва са:ржаји и акPивносPи се Aовезују на :ру;ачији начин. Овај
AрисPуA оLухваPа AриAрему исPраживања, ње;ово сAровођење и
оLра:у резулPаPа, укључујући и акPивносPи које ученици сAрово:е у инPеракцији је:ни са :ру;има и коришћењем различиPих
ресурса. Свака о: наве:ених еPаAа :ово:и :о :оLро :ефинисано;
исхо:а: резулPаP Aрве еPаAе је сPварање исPраживачко; конPексPа, резулPаP :ру;е еPаAе је AројекаP, резулPаP Pреће је је:ан или
више Aро:укаPа, а резулPаP чеPврPе еPаAе је развијено разумевање AроLлема исPраживања и Aроце:ура AројекPно; ра:а. Полазну Pачку у Aроцесу исPраживања Aре:сPавља сPварање конPексPа за изра:у исPраживачко; AројекPа. Сврха конPексPа је :а
Aомо;не ученицима :а науче зашPо су AиPања која се исPражују
важна и корисна, и :а Aо:сPакне мисаону акPивносP у њиховом
решавању. БиPно је :а Pема исPраживања Lу:е :овољно сложена,
:а се може размоPриPи са више различиPих сPановишPа, а важну
уло;у у креирању конPексPа имају ученичка инPересовања и искусPва. Коришћењем во:ећих AиPања ученици мо;у :а уви:е важносP оно;а шPо уче, а ка:а уче нову вешPину или концеAP, мо;у
о:мах :а их Aримене у решавању неко; конкреPно; AроLлема.
Пре:ложена сPрукPура акPивносPи у AројекPном мо:елу насPаве Aриро:е и :рушPва има за циљ :а класификује AројекPне
ДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
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акPивносPи у ло;ичке целине AрисPуAачније ученицима млађе;
основношколско; узрасPа, и на Pај начин им Aомо;не у њиховом
усвајању и разумевању. Разумевање хијерархијске условљеносPи Aроце:ура исPраживања :оAринеће развоју ученичких сAосоLносPи самосPалније; формулисања нових исPраживачких AиPања и сPварања нових хиAоPеза, шPо ће расAоложиво знање учиниPи функционалнијим. Са асAекPа насPавника, ова сPрукPура
Lи PреLало :а му омо;ући :а и сам усаврши сAосоLносPи Aланирања, ор;анизовања и руковођења AројекPним акPивносPима.
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SUMMARY

STRUCTURE OF ACTIVITIES IN THE PROJECT MODEL OF SCIENCE TEACHING
This paper, using descriptive analytic method, considers possible
structure of pupil’s and teacher’s activity in project based model in
Science teaching. Leaning on Meyer’s structural model of methodic
action, author suggests structuring project activities in four stages:
preparation stage, procedural stage, process stage, and reflective
stage. Accordingly, function of each stage is explained, with special
emphasis on the search — a three stage cycle in which pupils explore
materials, ideas, or situations thus encouraging them to work on
projects and formulate driving questions, research problems, which
are basis for further activity. In conclusion, it is ascertained that the
given structure of activities should help pupils in adopting and
understanding research procedures, and teachers in perfecting ability of planning, organizing, and conducting a project.

KEYWORDS: Project model of teaching, Science teaching, research, structure, driving question.
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