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УВОД

Ра:икалне Aромене насOале у оквиру оLразовања савремено;
:рушOва :овеле су :о Aримене нових насOавних AрисOуAа и ме-
Oо:а, умно;оме различиOих о: Oра:иционалних. НасOавни Aро-
цес се са:а Aрила;ођава AоOреLама и инOересовањима Aоје:ин-
ца, ученика/сOу:енOа, који AосOаје акOивни учесник у насOави, за
разлику о: Oра:иционалних начина ра:а ка:а је Lио Aасивни Aо-
смаOрач, AоOAуно зависOан о: сво; насOавника. Усвајање знања
из неке оLласOи није више ценOрални асAекO насOаве, већ се ра-
звоју и уважавању личносOи ученика Aосвећује AосеLна Aажња.
Поре: ње;ово; акOивно; учешћа у насOави, о: велико; је значаја
:а му се омо;ући и развој о:;оворносOи, самосOалносOи, самоAо-
уз:ања и инOересовања, о:носно, во:и се рачуна о ње;овом афек-
Oивним развоју, шOо је је:ан о: мно;их асAекаOа хуманисOичке
насOаве.

Је:ан о: савремених оLлика насOаве који се заснива на изра:и
AројекOа (PBL)3, који, између осOало;, Aочива и на овим асAекOи-
ма, јесOе и AројекOна насOава, Oе ће се овај ра: LавиOи исAиOива-
њем корисносOи изра:е AројекаOа за развој афекOивних и ко;ни-
Oивних асAекаOа учесника AројекOне насOаве из њихове соAсOве-
не AерсAекOиве, на Aримеру насOаве ен;леско; језика на
Oерцијарном нивоу оLразовања. У ра:у ће, најAре, LиOи Aре:сOа-
вљене основне каракOерисOике AрисOуAа који се корисOи у Aро-
јекOној насOави и Lиће :аO оAис ор;анизовања ово; ви:а насOаве
краOким Aриказом сOу:енOских AројекаOа. ЗаOим ће се Aре:сOа-
виOи исOраживање, о:носно, Aре:меO, циљ и AреOAосOавке ис-
Oраживања на основу којих је сAрове:ено анкеOирање сOу:енаOа,
учесника AројекOне насOаве, :а Lи се након Oо;а Aре:сOавили ре-
зулOаOи извршено; анкеOирања. Сле:е :искусија и закључна раз-
маOрања.

3 НасOава зснована на изра:и AројекаOа Lиће у овом ра:у означена скраћени-
цом изворно; Oермина у ен;леском језику, а Oо је PBL (ен;л. Project-Based
Learning).
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ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСТАВЕ ЗАСНОВАНЕ 
НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА

По: ра:ом на AројекOу Aо:разумева се акOивносO којом се исAи-
Oује нека Oема или AроLлем, а чији се резулOаOи мо;у Aре:сOави-
Oи у различиOим формама (Blumenfeld & al., 1991; Demirhan, 2002;
Yurtluk, 2003 Aрема: Gökçen, 2005; Gultekin, 2005). АкOивносOи се
мо;у реализоваOи ин:иви:уално или у ;руAи, Aри чему је важно
:а су усмерене на ученике/сOу:енOе и :а је крајњи исхо: Aројек-
Oа неки Aроизво: (PowerPoint AрезенOација, ви:ео снимак, AосOер
и сл.)4 који се AрезенOује Aре: AуLликом. УAраво овај исхо: моOи-
више учеснике AројекOа на инOензивније зала;ање. 

ИсOраживачки AроLлем, који је у основи изра:е AројекOа, о:-
носи се на околносOи из сOварно; живоOа, а фазе исOраживања
Oо; AроLлема и изра:е AројекаOа су сле:еће (Bell, 2010):

1) о:аLир Oеме за коју ученици :ају своје Aре:ло;е на основу не-
ких се;менаOа насOавно; Aро;рама уз о:;оварајуће су;есOије
насOавника,

2) осмишљавање акOивносOи, Oј. ор;анизација сOрукOуре Aројек-
Oа, ;:е се формирају ;руAе, :о:ељују о:;оварајуће уло;е, о:ре-
ђују се меOо:оло;ија исOраживања, извори информација и
:р.,

3) сAровођење Aланираних акOивносOи, као шOо су AрикуAљање
Aо:аOака, међусоLно :искуOовање, анализирање, Aре:сOа-
вљање коначних Aроизво:а, и 

4) евалуација AројекаOа ;:е се Aроцењују акOивносOи на основу
AосOављених циљева и за:аOака, као и резулOаOи исOражива-
ња. 

ОLављајући ове акOивносOи самосOално, ученици/сOу:енOи
развијају ауOономију (Skehan, 1998), Aреузимају о:;оворносO за
своје о:луке, акOивно учесOвују у насOави (Bell, 2010), а у нашем
случају, имају и веће самоAоуз:ање Aриликом коришћења ен-
;леско; језика (Fried-Booth, 2002; Simpson, 2011), зLо; че;а се Aове-
ћава и њихово инOересовање за учење (Alan & Stoller, 2005; Fra-
goulis, 2009; Marković & Lazarević, 2010). 

4 Ка:а је млађи узрасO ученика у AиOању, он:а ова врсOа насOаве може :ове-
сOи :о изра:е сликовница, књижица, црOежа, Aа чак и и;рачака. 
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ПројекOна насOава у којој се корисOи AрисOуA заснован на изра-
:и AројекаOа, Aре све;а, ну:и искусOвено учење како Lи се учени-
ци AриAремили за Aримену сOечено; искусOва Aриликом реша-
вања AроLлема са којима се након завршеOка оLразовања мо;у
сусресOи у сOварном живоOу (Bell, 2010). Изра:ом AројекаOа у на-
сOави ен;леско; језика омо;ућава се сврсисхо:на, о:носно, зна-
чењска комуникација, којом се Aоре: :оAриноса развоју наве:е-
них асAекаOа личносOи усавршава и уAоOреLа језичко; знања
(;рамаOике и вокаLулара) и језичких вешOина (;овора, Aисања,
слушања и чиOања) (Bulach, 2003; Fragoulis, 2009; Imtiaz & Asif,
2012; Nassir, 2014; Poonpon, 2008).

ДоAринос насOаве засноване на изра:и AројекаOа веома је ва-
жан за развој неких вешOина које се AосеLно цене и на;лашавају у
21. веку, као шOо су криOичко мишљење, креаOивносO, сара:ња и
комуникација (Bulach, 2003; Marković & Lazarević, 2010; Simpson,
2011). С Oим у скла:у, још се више исOиче значај ово; савремено;
начина ра:а који оLје:ињује, како ко;ниOивне Oако и афекOивне
комAоненOе учења, шOо, између осOало;, каракOерише хумани-
сOички OиA насOаве језика. Како је AројекOна насOава насOала у
окриљу ово; OиAа насOаве, у :елу који сле:и Lиће неколико речи
о хуманисOичкој насOави.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА КАО ВРСТА ХУМАНИСТИЧКЕ 
НАСТАВЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ИсOицање значаја развоја целе личносOи и њених ин:иви:уал-
них осоLина, неки су о: најLиOнијих факOора који су :овели :о
увођења хуманисOичких AринциAа у оLразовни сисOем, а AосеL-
но у насOаву сOрано; језика, шOо је резулOирало насOанком хума-
нисOичко; OиAа насOаве језика (ен;л. Humanistic Language
Teaching). Овај савремени ви: оLразовања каракOерише се мно-
шOвом асAекаOа усмерених на само; ученика. То су, Aре све;а,
лични развој, осOварење соAсOвено; AоOенцијала, афекOивна и
ко;ниOивна комAоненOа учења, оOклањање анксиозносOи и сOре-
са, развој о:;оворносOи и акOивно учешће ученика у насOавном
Aроцесу (Arnold, 1998; Moskowitz, 1978; Steviсk, 1990). Хумани-
сOички AрисOуA у оLразовању Aо:разумева и сOицање језичко;
знања и вешOина Aонашања (Richards & Rodgers, 1986, сOр. 114).

Да Lи се Oо осOварило, важно је оLезLе:иOи о:;оварајући амLи-
јенO за учење, ;:е ученици неће имаOи осећај сOраха, већ си;ур-
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носOи, Aри чему ће :оћи :о Aовећања њихово; самоAоуз:ања. У
Oаквом окружењу моћи ће :а се Aовежу са :ру;има и међусоLно
сарађују и слоLо:но изразе своја мишљења, креирају нове и:еје,
сOичу Oеоријска и AракOична знања, шOо ће резулOираOи Aози-
Oивним исхо:ом како ко: учења језика, Oако и ко: развоја лично-
сOи ученика. Схо:но Oоме, у насOави сOраних језика врло је важан
о:нос насOавник – ученик, како Lи се AреAознале AоOреLе, жеље и
инOересовања ученика/сOу:енаOа, Oе је Aроцес учења усмерен на
њихове личносOи које заузимају ценOралну уло;у (Јаре:ић и Зе-
чевић, 2014, сOр. 253).

Наве:ене чињенице о насOави заснованој на изра:и AројекаOа
указују на Oо :а су у њу укључени различиOи асAекOи хумани-
сOичко; OиAа насOаве, AоAуO акOивно; учешћа у насOави, о:;овор-
носOи, самосOалносOи, инOересовања и сOицања самоAоуз:ања.
Наиме, ова афекOивна комAоненOа Aроцеса учења на:овезује се
на ко;ниOивну, у нашем случају на уAоOреLу језичко; знања и ве-
шOина, шOо је са:ржано у концеAOу савремено; оLразовања, чиме
се AоOврђује акOуелносO AрисOуAа засновано; на изра:и Aројека-
Oа и мо;ућносO ње;ове усAешне Aримене у насOави ен;леско; је-
зика. На основу наве:ених каракOерисOика, о:лучили смо :а
Aроверимо корисносO AројекOне насOаве за ко;ниOивни и афек-
Oивни развој сOу:енаOа, онако како Oо они Aроцењују. Сле:и оAис
исOраживања реализовано; за AоOреLе ово; ра:а.

ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ПРЕТПОСТАВКЕ ИСТРАЖИВАЊА

Kao шOо смо навели, Aре:меO ра:а је уOврђивање корисносOи
AрисOуAа засновано; на изра:и AројекаOа у насOави ен;леско; је-
зика за ко;ниOивни и афекOивни развој сOу:енаOа. С Oим у скла-
:у, циљ исOраживања Lио је :а се Aроцени како сOу:енOи ен;ле-
ско; језика и књижевносOи AерциAирају корисносO ово;
AрисOуAа у насOави ен;леско; језика у Aо;ле:у развоја језичких
вешOина, вокаLулара, Lоље уAоOреLе ;рамаOике (ко;ниOивни
асAекаO) и развоја неких асAекаOа афекOивне комAоненOе лично-
сOи (самоAоуз:ање, о:;оворносO, самосOалносO, инOересовање и
акOивније учешће у насOави). УкраOко, Aоре: сазнања о Oоме шOа
сOу:енOи очекују о: насOаве ен;леско; језика Oоком сOу:ија, же-
лели смо :а сазнамо њихово мишљење и о Aримени AрисOуAа
PBL у насOави у којој су они акOивно учесOовали израђивањем
AројекаOа на за:аOу Oему. 
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У исOраживању се Aолази о: сле:ећих AреOAосOавки:
– НасOава ен;леско; језика OреLа :а Aо:сOиче како ко;ниOив-

ни развој сOу:енаOа, Oј. сOицање језичко; знања и усвајање
језичких вешOина Oако и развој неких асAекаOа афекOивне
сOране личносOи сOу:енOа.

– ПрисOуA заснован на изра:и AројекаOа :оAриноси ко;ниOив-
ном развоју сOу:енаOа, о:носно, развоју језичких вешOина
(;овора, Aисања, чиOања и слушања), вокаLулара и Lољој
уAоOреLи ;рамаOике ен;леско; језика.

– ПрисOуA заснован на изра:и AројекаOа :оAриноси развоју
неких асAекаOа афекOивне комAоненOе личносOи, Oј. развоју
самоAоуз:ања, о:;оворносOи и самосOалносOи Aриликом
учења ен;леско; језика, као и акOивнијем учешћу у насOави
и развоју инOересовања за учење ен;леско; језика.

УПИТНИК, ИСПИТАНИЦИ, МЕТОД

За AоOреLе ово; исOраживања сасOављен је анкеOни уAиOник ко-
ји, Aоре: оAшOих Aо:аOака о исAиOаницима, оLухваOа :ва се;-
менOа. Први :ео Aосвећен је исAиOивању сOавова које су исAиOа-
ници имали у вези са уло;ом насOаве ен;леско; језика за развој
језичких вешOина, вокаLулара и Lоље уAоOреLе ;рамаOике ен;ле-
ско; језика, као и неких, ;оренаве:ених асAекаOа афекOивне ком-
AоненOе личносOи сOу:енаOа. Дру;и :ео Aосвећен је исAиOивању
сOавова исAиOаника о корисносOи изра:е AројекаOа у насOави ен-
;леско; језика, наиме, њиховој Aроцени :оAриноса AројекOно;
OиAа насOаве ко;ниOивном и афекOивном развоју сOу:енаOа –
учесника Oакве насOаве. УAиOник се о:носи на AерцеAције исAи-
Oаника који су у скла:у са својим мишљењем заокружили је:ан
о: AеO Aонуђених о:;овора ЛикерOове скале (о:: уо$ш�е се не сла-
жем :о: $о�$уно се слажем). О:лучили смо се за ову врсOу скале
сOавова заOо шOо су Aонуђене Oвр:ње Aосвећене различиOим
асAекOима неко; сOава, шOо је веома значајно за исOраживања
слична нашем, која се Lаве исAиOивањем изражавања сOеAена
сла;ања или несла;ања исAиOаника са о:ређеним Oвр:њама.

АнкеOирано је 37 сOу:енаOа чеOврOе ;о:ине са КаOе:ре за ен-
;лески језик и књижевносO Филозофско; факулOеOа у Косовској
МиOровици. ИсAиOаници су Lили сOаросOи о: 22 :о 26 ;о:ина
(AS=22,51; SD=0,90)5, о: којих је 21,6% мушко; Aола, :ок је 78,4% ис-
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AиOаника женско; Aола. ИсOраживање Aре:сOавља сOу:ију Aре-
сека која има за циљ :а сумира AрикуAљене Aо:аOке :оLијене ан-
кеOирањем. ЗLо; њихово; сажеOо; Aриказивања и оAисивања Aо-
моћу нумеричких вре:носOи, Aо:аци су анализирани Aомоћу
:ескриAOивне сOаOисOичке анализе SPSS Aро;рама за сOаOисOич-
ку оLра:у Aо:аOака.

У наре:ном :елу ра:а налази се оAис реализације исOраживач-
ко; AосOуAка, након че;а сле:и сажеO Aриказ сOу:енOских Aроје-
каOа, а AоOом и анализа и :искусија :оLијених резулOаOа.

ИСТРАЖИВАЧКИ ПОСТУПАК

ИсOраживање је сAрове:ено са сOу:енOима чеOврOе ;о:ине са Ка-
Oе:ре за ен;лески језик и књижевносO Филозофско; факулOеOа у
Косовској МиOровици Oоком Aрво; семесOра, у оквиру Aре:меOа
Савремени ен&лески језик 7, а књи;а која је коришћена као :о:аOна
лекOира за овај Aре:меO Lила је Како Qи�и �оQар (How to be Good)
Ника ХорнLија (Hornby, 2001). Током насOаве анализирани су
неки :елови књи;е, наиме, вршена је анализа реченица AуOем
о:ређивања врсOе и функције речи, реченичне сOрукOуре, анали-
зирана су ;рамаOичка Aравила и :р. Поре: Oо;а, сOу:енOи су ра-
:или на новим речима и изразима, Aроверавано је разумевање
AрочиOано;, а заOим су о:ломци коришћени и за вежLање вешOи-
не ;овора AуOем конверзације или AрезенOација. Неки :елови ко-
ришћени су и за ра: на вешOини Aисања Oако шOо су AриAремани
за:аци за насOавак изаLраних сиOуација из романа, Aисан је сце-
нарио са измењеним ликовима, а осим наве:ених вешOина, Oо-
ком часова рађено је на унаAређењу вешOине чиOања и слушања.
ЗанимљивосOи књи;е и мно;оLројне мо;ућносOи за њено кори-
шћење Aружили су :оLру основу за Aримену PBL AрисOуAа.

И:еја о изра:и AројекаOа у насOави ен;леско; језика насOала је
са намером :а се AроLу:и још веће инOересовање сOу:енаOа за оL-
ра:у романа и :а :ове:е :о AоLољшања њихово; знања ен;леско;
језика. ЗLо; :уховиOо; Aриказа акOуелних Oема мо:ерно; Lрака и
ро:иOељсOва ко: сOу:енаOа је Aримећено за:овољсOво Aриликом
:искусије и анализе, Oе је насOавник насOојао :а шOо више ан;а-

5 ДоLијена ариOмеOичка сре:ина (AS), Oј. сре:ња вре:носO, ;о:ина сOаросOи
исAиOаника, Aоказује нам :а је већи Lрој исAиOаника имао оOAрилике 22,51
;о:ина, :ок нам вре:носO сOан:ар:не :евијације (SD) указује :а је Aросечно
о:сOуAање о: сре:ње вре:носOи ;о:ина сOаросOи Lило 0,90.
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жује сOу:енOе како Lи :о изражаја :ошло њихово акOивно уче-
шће, развој самоAоуз:ања, самосOалносOи и о:;оворносOи Aри-
ликом учења ен;леско; језика. Заснован на :оLрој моOивацији и
за:овољсOву, Oј. неким асAекOима афекOивне комAоненOе лично-
сOи, овакав начин ор;анизовања насOаве Aружа мо;ућносO ин-
Oензивније; ра:а на језичким вешOинама, на вокаLулару и ;ра-
маOици. Он омо;ућава :а :о изражаја :ође AоOенцијал сOу:енаOа,
а најважније о: све;а, :а сOвори осећај за:овољсOва оним чиме се
Lаве. 

У нашем случају, сOу:енOи су Lили, најAре, Aо:ељени у шесO
;руAа, о: Aо шесO :о се:ам сOу:енаOа у свакој. Тема AројекаOа на-
сOала је на основу OемаOике коришћене књи;е Како Qи�и �оQар,
која је Lила инсAирација за уOврђивање AроLлема исOраживања,
који је ;ласио: Како Qи�и Qољи. Током Oри месеца сOу:енOи су
осмишљавали, у оквиру својих ;руAа, анализирањем са:ржине
књи;е, уAознавањем са језиком и усавршавањем језичких ве-
шOина, начине :а Aре:сOаве шOа за њих значи како LиOи Lољи.
Они су исOраживали које Lи AознаOе ликове мо;ли :а искорисOе
како Lи уAоOреLили њихове живоOне концеAOе и и:еоло;ије за
Aре:сOављање и:еја и слике Lоље; човека. Након о:аLира кон-
креOне личносOи, AосOавили су циљеве AројекOа, о:ре:или начи-
не за њихово осOварење и финално Aре:сOављање резулOаOа у
оLлику ви:ео снимака, ;:е су ;лумили Oе AознаOе личносOи, или
Aисали краOак сценарио AуOем које; су Aоказали шOа за јунаке
њихових ви:ео снимака значи LиOи Lољи. На крају, међусоLно су
оцењивали је:ни :ру;е, а и сами сеLе, уочавајући како неке :оLре
сOране Oако и не:осOаOке својих AројекаOа које су насOојали :а
уклоне на основу савеOа које су :оLијали о: својих коле;а.

САЖЕТ ПРИКАЗ СТУДЕНТСКИХ ПРОЈЕКАТА

РезулOаO ан;ажовања сOу:енаOа на AројекOима Aроизвео је шесO
веома занимљивих, а најважније о: све;а, изузеOно креаOивних
Aрича о AознаOим личносOима у свеOу и ко: нас, Aре:сOављених
AеOнаесOоминуOним снимцима са сOу:енOима као ;лавним акOе-
рима, Oј. ;лумцима, сценарисOима и ор;анизаOорима. Сле:и
врло краOак Aриказ са:ржине Oих снимака.

ГруAа 1: СOу:енOи су снимили рекламу за лек Betterphin који
љу:е чини Lољим (ен;. better) Oако шOо су Aрво Aре:сOавили неке
симAOоме LолесOи :анашњице, као шOо су суровосO, аро;анција,
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мањак сна, не:осOаOак ;риже савесOи, изневеравање AријаOеља,
и сл. Пре:ложили су лек који ће AоLољшаOи свачији живоO, сма-
њиOи сеLичносO, AовећаOи износ новца на рачуну у Lанци, и све
Oо само за не:ељу :ана. Приказали су и све:очења љу:и којима
се живоO Aроменио из корена након OераAије овим леком и :али
низ занимљивих Aоје:иначних случајева живоOних Aрича, ;:е је,
наво:но, лек AозиOивно уOицао на њих.

ГруAа 2: СOу:енOи су Aре:сOавили замишљени ТВ шоу са Lив-
шим зависником о: наркоOика ;лумцем Чарлијем Шином, који је
у свом моноло;у наLројио све своје Aороке, али на крају консOа-
Oовао :а је најLољи начин како учиниOи сеLе Lољим Oако шOо
OреLа AрихваOиOи :рушOвене сOан:ар:е, жрOвоваOи се, изLе;ава-
Oи Aороке и LиOи Lољи не зLо; :ру;их, већ зLо; сеLе.

ГруAа 3: ИнсAирисани живоOним сOилом Aреминуле Aевачице
Ејми Вајнхауз, сOу:енOи су кроз њен, наво:ни моноло;, слушали
савеOе за AоLољшање живоOа, највише кроз њено искрено кајање
зLо; коришћења наркоOика. Она се у свом моноло;у жалила зLо;
своје AрошлосOи и савеOовала :а OреLа ;овориOи исOину, као и Oо
:а уколико сами не решимо AроLлеме, нико их неће решиOи. Са-
веOовала је и :а се OреLа на$ија�и Aоезијом, врлинама, али не :а
Lисмо AосOали роLови времена, као шOо је и она сама AосOала.

ГруAа 4: На Aримеру живоOа чувено; Oеоријско; физичара СOи-
вена Хокин;а, који је Lио инвали:, сOу:енOи су желели :а Aокажу
:а се свако може AромениOи наLоље, јер је инOели;енција сAо-
соLносO мењања љу:и, квалиOеO којим се може :осOићи нешOо
шOо је на Aрви мах не:осOижно. ПреAоручили су развијање Lли-
скосOи међу љу:има и Aревазилажење разлика и физичко; хен-
:икеAа, Aри чему су на;ласили Oо :а су уAорносO и жеља :а се ис-
Oраје основна каракOерисOика која Lрише сва о;раничења.

ГруAа 5: И;рајући лик чувене ен;леске сAисаOељице Џејн
ОсOин, је:на о: сOу:енOкиња :ала је савеOе :евојкама и мла:ићи-
ма како :а AоLољшају квалиOеO сво; живоOа и сеLе саме, а на
основу :рушOвених норми и врлина AрихваOљивих за :оLа у
коме је ауOорка живела: :а :евојке Aри изLору вереника во:е ра-
чуна о свом :осOојансOву и увек Lу:у инOелекOуалке, а :а мла:и-
ћи изLе;авају све врсOе Aорока, као нAр., коцкање и :а сOално
ра:е на увећању сво; Lо;аOсOва.

ГруAа 6: Измишљеним инOервјуом са ;осAођом Дракулом, на
Oакође измишљеној Oелевизији Хорор, сOу:енOи су на хумори-
сOичан начин Aре:сOавили сиOуацију ;:е су Oвр:или :а Lи вам-
Aири мо;ли :а о:усOану о: наLавке крви уLијањем љу:и, уколи-
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ко се из;ра:и Lанка крви. У њу ће љу:и :оносиOи вишак крви Aа
ће ;осAо:ин и ;осAођа Дракула AлаћаOи Oу крв, шOо ће окружење
учиниOи Lољим и LезLе:нијим за све.

Након ово; краOко; оAиса финалних Aроизво:а AројекаOа сOу-
:енаOа, који су и машOовиOи и :уховиOи, а има и ироније у њима,
сле:и Aре:сOављање сOрукOуре само; исOраживања.

АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

ШOо се Oиче анализе и :искусије резулOаOа исOраживања, најAре
ћемо Aре:сOавиOи Aо:аOке који се о:носе на AерцеAцију исAиOа-
ника у вези са ко;ниOивним и афекOивним развојем сOу:енаOа у
Oоку насOаве ен;леско; језика којој су Lили изложени Oоком на-
ше; исOраживања. Након Oо;а, Lиће Aриказани Aо:аци који се о:-
носе на засOуAљеносO ових елеменаOа ка:а се у насOави ен;ле-
ско; језика Aримени AрисOуA заснован на изра:и AројекаOа.

ПРОЦЕНА СТУДЕНАТА У ВЕЗИ СА ДОПРИНОСОМ НАСТАВЕ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЊИХОВОМ КОГНИТИВНОМ РАЗВОЈУ

У намери :а Aроверимо мишљења исAиOаника и Oо, најAре, о њи-
ховим очекивањима о: насOаве ен;леско; језика за њихов ко;ни-
Oивни развој, исAиOали смо сOавове сOу:енаOа који се о:носе на
њихову Aроцену уло;е коју насOава ен;леско; језика има за ра-
звој језичких вешOина и вокаLулара, као и за усAешније коришће-
ње ;рамаOике.6 

Као шOо се може AримеOиOи на основу ТаLеле 1, сви исAиOани-
ци, или 100%, AоOAуно су са;ласни са исказом :а насOава ен;ле-
ско; језика OреLа :а Aо:сOиче развој вешOине ;овора и Aисања. За
разлику о: ово; резулOаOа, ка:а је у AиOању развој вешOине чиOа-
ња, 29,7% исAиOаника са;ласно је са Oим :а насOава ен;леско; је-
зика OреLа :а Aо:сOиче развој вешOине слушања, :ок је 70,3% о:
укуAно; Lроја исAиOаника у AоOAуносOи са;ласно са овим иска-
зом. ШOо се Oиче унаAређења вешOине чиOања AуOем насOаве ен-
;леско; језика, 27% исAиOаника са;ласно је са овим исказом, :ок
је 73% њих у AоOAуносOи са;ласно. 

6 ТреLа оLраOиOи Aажњу на формулацију исказа који имају на;лашену и не-
на;лашену варијанOу: уо$ш�е се не слажем/не слажем се и слажем се/$о�$уно
се слажем, јер овакво нијансирање значења :оAриноси Aрецизнијој верLали-
зацији сOавова. 
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Бу:ући :а ко;ниOивну комAоненOу учења ен;леско; језика, Aо-
ре: језичких вешOина, чине и вокаLулар и Aримена ;рамаOике,
резулOаOи у ТаLели 1. Aоказују :а је целокуAни узорак исAиOани-
ка, Oј. 100% њих, у AоOAуносOи са;ласно са Oим :а насOава ен;ле-
ско; језика OреLа :а Aо:сOиче како усавршавање знања вокаLула-
ра Oако и усAешну уAоOреLу ;рамаOичких Aравила.

ДоLијени резулOаOи указују нам :а Lи, Aрема мишљењу сOу:е-
наOа, крајњи исхо: учења ен;леско; језика OреLало :а Lу:е разви-
јање и унаAређење Aро:укOивних језичких вешOина, о:носно, ;о-
вора и Aисања, Aа Oек он:а рецеAOивних вешOина, слушања и
чиOања. На основу ових резулOаOа закључујемо :а сOу:енOи ;о-
вор и Aисање AерциAирају Aримарним вешOинама за изражава-
ње на језику који уче. Њихово унаAређење је оно шOо AрвенсOве-
но очекују о: насOаве ен;леско; језика, смаOрајући :а ће им оне
неAосре:но омо;ућиOи комуникацију на ен;леском језику.

С :ру;е сOране, AоOреLу за развијањем вешOине чиOања и слу-
шања AуOем којих :олазе :о информација, је:ан :ео сOу:енаOа
смаOра :онекле мање важном. Ово је, свакако, Aо;решно заOо шOо
су све чеOири језичке вешOине комAлеменOарне и међусоLно Aо-
везане, Oако :а Lез Aо:је:нако; развоја свих њих нема усAешне
реализације није:не форме комуникације. МеђуOим, очи;ле:но

УОПШТЕ СЕ НЕ 
СЛАЖЕМ

НЕ СЛАЖЕМ 
СЕ

НЕМАМ 
МИШЉЕЊЕ

СЛАЖЕМ СЕ ПОТПУНО СЕ 
СЛАЖЕМ

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој вешOине ;овора.

- - - - 100%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој вешOине Aисања.

- - - - 100%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој вешOине чиOања.

- - - 27% 73%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој вешOине слушања.

- - - 29,7% 70,3%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој вокаLулара.

- - - - 100%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
Lољу уAоOреLу ;рамаOичких Aра-
вила.

- - - - 100%

ТАБЕЛА 1: СТАВОВИ ИСПИТАНИКА О УЛОЗИ НАСТАВЕ ЕЈ-АА ЗА ЊИХОВ КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ (TABLE 1. 
RESPONDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE ROLE OF ELT IN THEIR COGNITIVE DEVELOPMENT)С

а ЕЈ – ен;лески језик
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:а сOу:енOи у Aрви Aлан сOављају уAоOреLу језика за комуника-
Oивне сврхе, а у :ру;и ње;ову уAоOреLу за ака:емске AоOреLе.

Ка:а је реч о улози насOаве ен;леско; језика за Aо:сOицање ра-
звоја вокаLулара и уAоOреLе ;рамаOичких Aравила, резулOаOи Aо-
казују :а сOу:енOи оLлик и значење смаOрају Aо:је:нако важним
за коришћење ен;леско; језика, Oе заOо о: насOаве очекују :а им
Aружи знање о смисленим и ;рамаOички исAравним језичким
сOрукOурама које Lи усAешно корисOили у комуникацији.

ПРОЦЕНА СТУДЕНАТА У ВЕЗИ СА ДОПРИНОСОМ НАСТАВЕ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЊИХОВОМ АФЕКТИВНОМ РАЗВОЈУ 

Као шOо је речено, осим ко;ниOивне комAоненOе учења, исAиOа-
ни су и сOавови Aрема значају насOаве ен;леско; језика за развој
неких асAекаOа афекOивне комAоненOе њихове личносOи. На
основу резулOаOа у ТаLели 2, Aримећује се :а је више о: :ве Oре-
ћине сOу:енаOа у AоOAуносOи са;ласно са изјавом :а насOава ен-
;леско; језика OреLа :а Aо:сOиче развој самоAоуз:ања (86,5%), ак-
Oивније учешће у ра:у (70,3%) и инOересовање (97,3%), :ок је више
о: Aоловине сOу:енаOа у AоOAуносOи са;ласно са исказом :а на-
сOава ен;леско; језика OреLа :а :оAринесе развоју самосOално-
сOи (59,5%) и о:;оворносOи (59,5%). 

Иако су наши исAиOаници сOу:енOи ен;леско; језика и књи-
жевносOи који Lи зLо; сво; Aрофила OреLало :а имају веома изра-
жено иницијално инOересовање за унаAређење ен;леско; језика,

УОПШТЕ СЕ НЕ 
СЛАЖЕМ

НЕ СЛАЖЕМ 
СЕ

НЕМАМ 
МИШЉЕЊЕ

СЛАЖЕМ СЕ ПОТПУНО СЕ 
СЛАЖЕМ

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој самоAоуз:ања.

- - - 13,5% 86,5%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој самосOалносOи.

- - - 40,5% 59,5%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој о:;оворносOи.

- - - 40,5% 59,5%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
акOивније учешће сOу:енаOа.

- - - 29,7% 70,3%

НасOава ЕЈ-а OреLа :а Aо:сOиче 
развој инOересовања.

- - - 2,7% 97,3%

ТАБЕЛА 2: СТАВОВИ ИСПИТАНИКА О УЛОЗИ НАСТАВЕ ЕЈ-А ЗА ЊИХОВ АФЕКТИВНИ РАЗВОЈ (TABLE 2. 
RESPONDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE ROLE OF ELT IN THEIR AFFECTIVE DEVELOPMENT)
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они у великој мери и :аље очекују о: насOаве ен;леско; језика :а
им Aо:сOакне и инOензивира инOересовање за Oај језик. Ка:а је
реч о акOивнијем учешћу у насOави и учењу ен;леско; језика, Lу-
:ући :а насOава Lило ко; језика OреLа LиOи инOеракOивна ;:е сOу-
:енOи неће LиOи Aасивни AосмаOрачи већ акOивни извршиоци
за:аOака и акOивносOи, на основу наше анкеOе :оLили смо Aо:а-
Oак :а сOу:енOи Oакође очекују о: насOаве ен;леско; језика :а им
још више Aо:сOакне њихово учешће и зала;ање. 

Осим ова :ва асAекOа развоја афекOивне комAоненOе лично-
сOи, сOу:енOи су још је:ан се;менO афекOивне комAоненOе – са-
моAоуз:ање – AреAознали као изузеOно важан факOор чији развој
умно;оме може уOицаOи на учење. Уколико сOу:енOи имају Aро-
Lлем са не:овољним веровањем у сеLе и своје сAосоLносOи, они
ће AоказиваOи неси;урносO и сOрах Oоком насOаве ен;леско; јези-
ка. На Oај начин ће :оћи :о смањења њихове жеље за учешћем у
акOивносOима на часу, јер се Aлаше Aонижења и неусAеха, Oе ће
заOо несвесно AоOиснуOи и знање које су AреOхо:но сOекли, чиме
ће се усAориOи њихов Aроцес учења језика.

Занимљив је Aо:аOак :а су исAиOаници развој самосOалносOи
за време учења, као и о:;оворносO за унаAређивање језика, Aре-
Aознали као мало мање важне асAекOе афекOивне комAоненOе
личносOи којима Lи насOава ен;леско; језика OреLало :а :оAри-
несе. ВероваOно :а исAиOаници нису Oолико свесни је:но; су-
шOинско; AринциAа насOаве, а Oо је научиOи сOу:енOе како :а
уче, чиме се Aо:сOиче развој њихове самосOалносOи и независно-
сOи Aриликом учења, а Oиме и развој о:;оворносOи за квалиOеO,
количину и инOензиOеO учења.

На основу AреOхо:но наве:ених резулOаOа може се закључиOи
:а је AоOврђена Aрва AреOAосOавка о: које се Aошло у овом ра:у, а
Oо је :а насOава ен;леско; језика OреLа :а Aо:сOиче како развој
знања (језичких вешOина, вокаLулара и Lољу уAоOреLу ;рамаOи-
ке), Oј. њихов ко;ниOивни развој Oако и развој личносOи сOу:ена-
Oа, о:носно, неких асAекаOа афекOивне комAоненOе личносOи
(као шOо су самоAоуз:ање, самосOалносO, о:;оворносO, инOересо-
вање и акOивније учешће).

Да Lи осOварили AосOављени циљ исOраживања, уAоре:ићемо
AреOхо:не резулOаOе са резулOаOима који се о:носе на Aроцену
коју су извршили сOу:енOи у вези са Oим колико је корисна Aри-
мена PBL AрисOуAа за њихов ко;ниOивни и афекOивни развој. 
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ПРОЦЕНА КОРИСНОСТИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА У НАСТАВИ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ СТУДЕНАТА 

Дру;а AреOAосOавка ово; исOраживања, Oј. :а изра:а AројекаOа у
насOави :оAриноси развоју језичких вешOина (;овора, Aисања,
чиOања и слушања), вокаLулара и Lољој уAоOреLи ;рамаOике ен-
;леско; језика, у AоOAуносOи је AоOврђена, јер је анализа Aрику-
Aљених Aо:аOака Aоказала :а су сви сOу:енOи, 100% њих, са;ла-
сни са исказом :а PBL :оAриноси развоју вешOина ;овора и
Aисања, вокаLулара и Lољој уAоOреLи ;рамаOичких Aравила (Та-
Lела 3). Ка:а је реч о рецеAOивним вешOинама, у нешOо мањем
Lроју, више о: 70% исAиOаника у AоOAуносOи је са;ласно са изја-
вом :а PBL :оAриноси развоју вешOина чиOања (73%) и слушања
(70,3%).

На основу резулOаOа Aриказаних у ТаLели 3. може се закључи-
Oи :а PBL свим сOу:енOима Aружа максималне мо;ућносOи за
усавршавање Aро:укOивних вешOина.7 Приликом изра:е Aроје-
каOа, Aланирања, :ефинисања циљева и за:аOака, AрикуAљања и
анализе Aо:аOака, Aре:сOављања и Aроцене резулOаOа, вешOине
;овора и Aисања :олазе :о изражаја, јер сOу:енOи корисOе Aиса-
ње за Lележење, осмишљавање, креирање AрезенOације, а ;овор

УОПШТЕ СЕ НЕ 
СЛАЖЕМ

НЕ СЛАЖЕМ 
СЕ

НЕМАМ 
МИШЉЕЊЕ

СЛАЖЕМ СЕ ПОТПУНО СЕ 
СЛАЖЕМ

PBL ПОМАЖЕ ДА ГОВОРИМ БОЉЕ 
НЕГО РАНИЈЕ.

- - - - 100%

PBL ПОМАЖЕ ДА ПИШЕМ БОЉЕ НЕГО 
РАНИЈЕ.

- - - - 100%

PBL ПОМАЖЕ ДА ЧИТАМ И РАЗУМЕМ 
ТЕКСТ БОЉЕ НЕГО РАНИЈЕ.

- - - 27% 73%

PBL УНАПРЕЂУЈЕ МОЈУ ВЕШТИНУ 
СЛУШАЊА.

- - - 29,7% 70,3%

PBL омо;ућава учење веће; 
Lроја речи.

- - - - 100%

PBL унаAређује коришћење 
;рамаOичких Aравила.

- - - - 100%

ТАБЕЛА 3: СТАВОВИ ИСПИТАНИКА О КОРИСНОСТИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА У НАСТАВИ ЗА ЊИХОВ КОГНИТИВНИ 
РАЗВОЈ (TABLE 3. RESPONDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USEFULNESS OF PBL FOR THEIR 
COGNITIVE DEVELOPMENT)
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за међусоLну сара:њу, инOеракцију и Aре:сOављање финално;
Aроизво:а, Oј. све :о Aосле:ње фазе изра:е AројекаOа. Већина
сOу:енаOа Oакође је у AоOAуносOи са;ласна са :оAриносом изра:е
AројекаOа у насOави развоју вешOина чиOања и слушања, :ок је
само је:на Oрећина њих заокружила о:;овор са мало мањим сOе-
Aеном са;ласносOи8.

ДоLијени Aо:аци Aоказују :а су сви сOу:енOи AреAознали ко-
рисносO изра:е AројекаOа у насOави за развој језичких вешOина,
или у AоOAуносOи, или у нешOо мањој мери, шOо, Aрема мишље-
њу исAиOаника, уоAшOе не умањује значај ово; AрисOуAа за на-
сOаву ен;леско; језика. Бу:ући :а се изра:а AројекаOа сOу:енаOа
врши у ;руAама, Aринуђени су :а сарађују је:ни са :ру;има и Oа-
ко, слушајући и ;оворећи, учесOвују у размени и:еја, Aре:ло;а за
AрикуAљање и оLра:у Aо:аOака, као и за AрезенOовање крајњих
резулOаOа. ИсOо Oако, :а Lи :ошли :о неких информација из раз-
них Aисаних извора, морају :а корисOе вешOину чиOања. Уче-
сOвујући у изра:и AројекаOа сOу:енOи ра:е на усавршавању сво-
јих језичких вешOина, а AриOом нису ни свесни :а се исOовреме-
но о:вија и Aроцес учења, у овом случају, ен;леско; језика.

Ка:а је реч о :оAриносу изра:е AројекаOа за развој вокаLулара
и Lољој уAоOреLи ;рамаOичких Aравила, сви исAиOаници у AоO-
AуносOи су са;ласни са овим исказом. Овај сOав и:енOичан је
оним који се о:носе и на њихова очекивања о: насOаве ен;леско;
језика (ТаLела 1).9 

Имајући у ви:у чињеницу :а AројекOна насOава ен;леско; јези-
ка Aружа мо;ућносO учешћа у реалним живоOним сиOуацијама
које Aре:сOављају смислене конOексOе, сOу:енOи Aриликом из-

7 ИзузеOан :оAринос AројекOне насOаве за усавршавање Aро:укOивних ве-
шOина заLележена је и у исOраживању Насирове (Nassir, 2014, сOр. 169, 173,
176), као и ко: Булака (Bulach, 2003) који се Lавио само вешOином ;овора и
:ошао :о сличних резулOаOа. ДоAринос ово; AрисOуAа развоју свих језичких
вешOина, а AосеLно вокаLулара и ;рамаOике, AоOвр:или су и :ру;и исOражи-
вачи (Keles, 2007; Simpson, 2011).

8 Ови резулOаOи су ;оOово и:енOични резулOаOима које су и :ру;и исOражива-
чи :оLили (Chu & al., 2011; Nassir, 2014, сOр. 170−171, 174−175): сви исAиOаници
са;ласни су са сOавом који се Oиче :оAриноса изра:е AројекаOа унаAређењу
рецеAOивних језичких вешOина.

9 КорисносO изра:е AројекOа у насOави за развојова :ва се;менOа учења (Lо;а-
ћење вокаLулара и ;рамаOике) уочен је и у исOраживању ко: Насирове
(Nassir, 2014, сOр. 174−175), ;:е се исAосOавило :а су исAиOаници Aоказали :а
Aримена ово; AрисOуAа Aо:сOиче још веће инOересовање за усавршавање
;рамаOике и свесно и несвесно учење вокаLулара. 
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ра:е AројекаOа комуницирају, размењују информације корисOе-
ћи како већ AознаOе, Oако и нове речи и језичке сOрукOуре. ИсOра-
жујући више о је:ном конкреOном AроLлему, они Aроширују во-
каLулар везан за о:ређену Oему, уче нове речи и вежLају њихову
Aримену у о:;оварајућим реченицама. Најважније о: све;а је :а
све шOо сOу:енOи ра:е Oоком изра:е AројекаOа јесу сврсисхо:не
акOивносOи које имају јасно :ефинисане циљеве, а у исOо време
им Aомажу :а оLо;аOе свој вокаLулар OемаOски, усаврше кори-
шћење речи у о:ређеним конOексOима, чиме се AосOиже значењ-
ска комуникација. 

Осим :оLроLиOи AројекOне насOаве за развој вокаLулара, ова
насOава омо;ућава и увежLавање Aримене ;рамаOичких Aравила
за формирање жељених језичких сOрукOура. СOу:енOи међусоL-
но раз;оварају AосOављајући је:ни :ру;има AиOања, износе ми-
шљења и и:еје, како своје Oако и Oуђе, врше Aоређења својих ре-
зулOаOа са неким већ AосOојећим, иO:. Овакви Aо:аци Aоказују
нам :а је AројекOна насOава ен;леско; језика исAунила AреOхо:-
на очекивања сOу:енаOа о: насOаве ен;леско; језика. То значи :а
је, Aрема њиховом мишљењу, AројекOна насOава корисна за ра-
звој језичких вешOина, за Lо;аћење вокаLулара и Lољу уAоOреLу
;рамаOике ен;леско; језика, чиме је AоOврђена :ру;а AреOAосOав-
ка исOраживања.

ПРОЦЕНА КОРИСНОСТИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА У НАСТАВИ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА АФЕКТИВНИ РАЗВОЈ СТУДЕНАТА 

Након Aровере сOавова исAиOаника о корисносOи изра:е Aројека-
Oа у насOави за развој ко;ниOивне комAоненOе учења, сле:и Aро-
цена њихових сOавова о корисносOи AоменуOо; AрисOуAа за њи-
хов афекOивни развој. РезулOаOи Aриказани у ТаLели 4. Aоказују
:а је 100% сOу:енаOа, Oачније, :а су сви исAиOаници, у AоOAуно-
сOи са;ласни са Oвр:њом :а PBL Aо:сOиче развој самоAоуз:ања
Aриликом учења ен;леско; језика, шOо су AоOвр:ила и СимAсо-
нова (Simpson, 2011) исOраживања која су Oакође :овела :о и:ен-
Oичних резулOаOа. Ка:а је реч о :ру;им асAекOима афекOивне
комAоненOе личносOи, више о: 80% исAиOаника у AоOAуносOи је
са;ласно са Oвр:њом :а AројекOна насOава :оAриноси и развоју
инOересовања за учење ен;леско; језика (81,1%) и акOивније; уче-
шћа у насOави (89,2%). За разлику о: ових сOавова, 67,6% исAиOа-
ника у AоOAуносOи је са;ласно са Oвр:њом :а AрисOуA PBL у на-
сOави ен;леско; језика Aо:сOиче развој о:;оворносOи, 27% њих је
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са;ласно у мало мањој мери, а 5,4% нема мишљење Aово:ом ове
изјаве. Такође, 67,6% сOу:енаOа у AоOAуносOи је са;ласно са :о-
Aриносом AројекOне насOаве развоју самосOалносOи, а 32,4% је са-
;ласно у нешOо мањој мери.

ДоLијени резулOаOи AоOврђују значајан :оAринос овакво; OиAа
насOаве развоју самоAоуз:ања. Током изра:е AројекаOа у оквиру
;руAа извршена је Aо:ела уло;а Oако :а сваки сOу:енO :оLије
о:ређене за:аOке које мора :а исAуни како Lи осOварио крајњи
циљ. У Oим Oренуцима, исAуњавајући за:аOке и извршавајући ак-
OивносOи везане за AрикуAљање, оLра:у и Aре:сOављање Aо:аOа-
ка на ен;леском језику, шOо се о:вија у реалним живоOним окол-
носOима, сOу:енOи AосOају си;урнији у сеLе, изложени су реалној
уAоOреLи ен;леско; језика и Aринуђени :а на њему комуницира-
ју. ШOо више разрађују о:ређен AроLлем, сOу:енOи се Lоље уAо-
знају са :аOом Oемом и изLором речи, Oе су самим Oим и слоLо:-
нији :а о њој :искуOују и Oако са већим самоAоуз:ањем
учесOвују у Aроцесу учења ен;леско; језика.

Осим самоAоуз:ања, сOу:енOи су указали и на изузеOан значај
изра:е AројекаOа за развој акOивније; учешћа у насOави. Сам Aро-
цес изра:е AројекаOа захOева акOивно учешће сOу:енаOа заOо шOо
у ;руAама свако о: њих :оLија о:ређен за:аOак и мора консOанO-
но :а сарађује са :ру;има, Lу:ући :а је реч о заје:ничком ра:у. С

УОПШТЕ СЕ 
НЕ СЛАЖЕМ

НЕ СЛАЖЕМ 
СЕ

НЕМАМ 
МИШЉЕЊЕ

СЛАЖЕМ 
СЕ

ПОТПУНО СЕ 
СЛАЖЕМ

PBL ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ САМОПОУЗДАЊА 
ПРИЛИКОМ УЧЕЊА ЕЈ.

- - - - 100%

PBL ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ САМОСТАЛНОСТИ 
СТУДЕНАТА У НАСТАВИ.

- - - 32,4% 67,6%

PBL ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ ОДГОВОРНОСТИ 
СТУДЕНАТА.

- - 5,4% 27% 67,6%

PBL ПОДСТИЧЕ АКТИВНИЈЕ УЧЕШЋЕ 
СТУДЕНАТА У НАСТАВИ.

- - - 10,8% 89,2%

PBL ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА 
УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА.

- - - 18,9% 81,1%

ТАБЕЛА 4: СТАВОВИ ИСПИТАНИКА О КОРИСНОСТИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА У НАСТАВИ ЗА ЊИХОВ АФЕКТИВНИ 
РАЗВОЈ (TABLE 4. RESPONDENTS’ ATTITUDES TOWARD THE USEFULNESS OF PBL FOR THEIR 
AFFECTIVE DEVELOPMENT)
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оLзиром на Oо :а сOу:енOи акOивно учесOвују у изра:и AројекаOа,
они схваOају колико AосOају флуенOнији и си;урнији корисници
ен;леско; језика.

Ка:а је реч о о:;оворносOи и самосOалносOи, :оLијени резулOа-
Oи слични су AреOхо:но наве:еним Aроценама очекивања сOу:е-
наOа о: насOаве ен;леско; језика, шOо нам ;овори :а је:на Oрећи-
на сOу:енаOа, у не Oако израженом сOеAену, Aоказује своју са;ла-
сносO са :оAриносом AројекOне насOаве за исOицање ових
асAекаOа њихово; афекOивно; развоја. И Aоре: Oо;а, може се за-
кључиOи :а је већи :ео сOу:енаOа AреAознао у:ео ово; AрисOуAа
у развоју о:;оворносOи за соAсOвено учење ен;леско; језика. Са-
рађујући са :ру;има Oоком изра:е AројекаOа, сOу:енOи схваOају
:а о: њихово; знања језика зависи сам Oок изра:е, комуникаци-
је, решење AроLлема, AосOизање циљева. То им ;овори :а морају
ра:иOи на сеLи, Oј. на Aравилној уAоOреLи сво; знања и вешOина
ен;леско; језика, како Lи :оAринели шOо усAешнијем ра:у ;руAе.

ПраOећи ра: је:ни :ру;их и Lивајући изложени ен;леском и
Aриморани :а ;а сOално корисOе, сOу:енOи сOичу уви: како у сво-
је Oако и у не:осOаOке и :оLре сOране језика :ру;их, Oе схваOају
шOа сами OреLа :а AоLољшају, :оносе о:луке о начину исAравља-
ња неких ;решака или AроAусOа, а све Oо независно о: насOавни-
ка. Очи;ле:но је :а конOексOуалним учењем, смисленим акOив-
носOима које су Aрила;ођене сOу:енOима и реализоване Aрема
њиховим замислима, изра:а AројекаOа Aомаже у ра:у на лично-
сOи сOу:енаOа. Наиме, оваква насOава Aо:сOиче развој њихово;
самоAоуз:ања, инOересовања за учење ен;леско; језика, акOив-
није; учешћа, самосOалносOи и о:;оворносOи Oоком насOаве, Aо-
сOављајући сOу:енOе у ценOар зLивања и исAуњавајући захOеве
хуманисOичко; OиAа насOаве језика, Aри чему се, Aоре: усвајања
знања ен;леско; језика, сOавља на;ласак на омо;ућавање развоја
комAлеOне личносOи учесника насOаве.

Са;ле:авањем Aре:сOављених резулOаOа у ТаLели 4. и њихо-
вим уAоређивањем са резулOаOима из ТаLеле 2, који се о:носе на
Aроцену сOавова о очекиваним :оAриносима насOаве ен;леско;
језика развоју неких асAекаOа афекOивне комAоненOе личносOи,
:олази се :о закључка :а се они већим :елом Aо:у:арају. Дру;им
речима, Aрема мишљењу исAиOаника, изра:а AројекаOа у насOа-
ви ен;леско; језика за:овољила је наве:ена очекивања сOу:ена-
Oа и :оAринела њиховом афекOивном развоју. Тиме је AоOврђена
и Oрећа AреOAосOавка ово; исOраживања :а изра:а AројекOа у на-
сOави ен;леско; језика :оAриноси како развоју језичких вешOи-
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на, вокаLулара и Lољој уAоOреLи ;рамаOике ен;леско; језика Oако
и развоју самоAоуз:ања, инOересовања за учење, самосOалносOи,
о:;оворносOи и Aо:сOиче акOивније учешће сOу:енаOа у насOави.

ЗАКЉУЧАК На основу AоOврђених AреOAосOавки и Aриказаних резулOаOа
ово; исOраживања, као и са;ле:авањем Oеоријских сазнања о из-
ра:и AројекOа у насOави ен;леско; језика и о AринциAима хума-
нисOичко; OиAа насOаве језика, на којој се, између осOало;, Oеме-
љи овај AрисOуA, мо;у се извесOи сле:ећи закључци: 1) искусOво
сOу:енаOа након ове врсOе насOаве за:овољило је њихова очеки-
вања о: насOаве ен;леско; језика; 2) AрисOуA заснован на изра:и
AројекаOа корисOан је за развој уAоOреLе језичко; знања и језич-
ких вешOина; 3) AрисOуA заснован на изра:и AројекаOа корисOан
је за развој инOересовања за учење, самосOалносOи, акOивно; уче-
шћа у учењу, за развој о:;оворносOи и самоAоуз:ања ученика/
сOу:енаOа; 4) AројекOна насOава за:овољава важан AринциA ху-
манисOичко; OиAа насOаве језика, а Oо је :а она омо;ућава инOе-
;рисање афекOивно; и ко;ниOивно; развоја ученика/сOу:енаOа,
о:носно, учесника AројекOне насOаве, Oе су схо:но Oоме: 5) у Aро-
јекOној насOави засOуAљени неки о: концеAаOа савремене насOа-
ве језика, чиме се AоOврђује њена корисносO и акOуелносO у окви-
ру оLразовања 21. века.

На крају, можемо рећи :а колико ;о: је изра:а AројекOа у на-
сOави ен;леско; језика захOевна, како о: сOране насOавника, који
ов:е има уло;у руково:иоца AројекOа Oако и о: сOу:енаOа јер Oра-
жи њихово велико ан;ажовање, она је несумњиво значајна за
унаAређење насOаве сOраних језика. То, уосOалом, AоOврђује и
висок сOеAен Aо:у:арносOи сOавова исAиOаника у вези са :оAри-
носом овако ор;анизоване насOаве њиховом ко;ниOивном и
афекOивном развоју.
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SUMMARY CONTRIBUTION OF PROJECT WORK TO COGNITIVE AND AFFECTIVE 
DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED LEARNERS: STUDENTS’ PERSPECTIVE

This paper presents the description of projects designed within
the project-based learning, as well as the assessment of the students,
participants in this type of learning, concerning the contribution of
the project work to the students’ cognitive and affective develop-
ment, that is, to the improvement of their language skills and knowl-
edge and their personal development. The projects were realized by
the fourth-year students of the Department of English Language and
Literature at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica, while
students’ opinions regarding the contribution of project-based
learning to their cognitive and affective development were collected
by means of a questionnaire. The data were analysed by applying
descriptive statistics and the final results proved the hypotheses of
the research which emphasized the significance of the project-based



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

24 СНЕЖАНА М. ЗЕЧЕВИЋ, САВКА H. БЛАГОЈЕВИЋ

learning approach for English language teaching at the tertiary level
of education.
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