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Садржај презентације:
1. План рада Семинара „Од проблемске до пројектне наставе“
2. Теме које ће извођачи презентовати
3. Теоријски увод везан за пројектну са посебним освртом на програмску наставу

План рада Семинара „Од проблемске до пројектне наставе“
1. Кратак осврт на теоријски увод везан са пројектну и програмску наставу
2. Рад у радионицам ће се одвијати на следећи начин:
a. Извођачи Семинара ће приказати своја искуства кроз различите конкретне
примере пројектне наставе са посебним освртом на постављене проблеме.
b. Учесници ће изнети своја мишљења о приказаним примерима као и
предлоге о унапређивању пројектне наставе за примере које су приказали
извођачи.
c. Учесници ће изнети своја досадашња искуства у вези са пројектном
наставом са посебним освртом на проблемску наставу.
d. Извођачи ће припремити теме које ће заједно са учесницима припремити за
пројектну наставу.

Примери припреме и реализације пројектне са посебним освртом на
проблемску наставу
1. Примери који се могу применити у проблемској настави математике основне и
средње школе (геометрија, пропорционалност,...)
2. Примери пројектних задатака са акцентом на пример из области обраде података
3. Tema: Мостови: проблем ланчанице,...

Теоријски увод везан за пројектну са посебним освртом на програмску
наставу
Способност за решавање проблема је једна од најважнијих компетенција коју ученик
треба да стекне у току свог образовања. Сматра се (сви аутори који су наведени у
литератури) да пројектна и проблемска настава доприносе постизању тог жељеног циља.

Пројектна настава (project based learning) се у литератури често назива „настава 21-ог
века“ и према Вилотијевићу (2007) се дефинише као метода решавања проблема заснована
на самосталној активности ученика и резултира писаним трагом о томе.
Започети пројекат се не сме прекидати.
Процес математичког моделовања у настави математике се начешће реализује преко
пројектне наставе. Теме за пројекат су углавном из реалних ситуација и повезују се са
математичким садржајима.
У литератури се настава базирана на пројектима појављује крајем деветнаестог века у
радовима Dewey, J. (1899), као и Kilpatrick W. H. (1918), (1925) и (1927). У почетку се
сматрало да пројектна настава треба да буде универзалан начин рада, међутим данас се
сматра (Вилотијевић, 2007) да пројектну наставу у школама треба организовати у
комбинацији са другим врстама наставе.
Основне етапе (фазе) пројектне наставе:
● Иницијатива за пројекат
● Проналажење теме за пројекат
● Формулисање циља пројекта
● Планирање пројекта
● Разрада пројекта
● Извођење пројекта.
● Представљање пројекта.
● Рефлексија о пројекту.
Да бисмо формулисали циљ пројектне наставе морамо водити одговорити на следећа
питања:
● Шта желимо постићи?
● На који начин, како ћемо то постићи?
● Која је корелација са наставним садржајима?
● Који су облици рада?
● Који су извори информисања?
● За које време ће се пројекат завршити?
Пројектна настава код ученика доприноси:
● бољој примени стечених знања,
● бољем разумевању проблема,
● способности решавања проблема,
● развијању способности рада у групи,
● критичком односу према сопственом и туђем раду,
● самосталном проналажење информација,
● повећању активности.
Пројектна настава код наставника доприноси:
● повећању професионализма (да су у стању да препознају ситуације које чине
добре пројекте),
● креативности у дефинисању проблема, циља,
● способности мотивације ученика,

●
●
●
●

сналажљивости,
бољој сарадњи са колегама,
интеграцији савремене технологије, где год је могуће
савладавању неочекиваних проблема и ситуација.

Проблемска настава (problem based learning) је према Вилотијевићу (2007) заснована на
самосталној истраживачкој активности кроз које ученици, савладавајући проблемске
тешкоће, проналазе нова решења и усвајају нове истине. Задатак и проблем нису исти:
„Нешто непознато чини задатак проблемом“
Преглед литературе везане за пројектну и проблемску наставу у свету и код нас дат је на
крају чланка.
Разлика између проблемске и пројектне наставе
Пројектна настава укључује проблемску наставу, али пројектна настава је дужи процес,
мултидисциплинаран, структуиран начин рада. Проблемска настава је везана за предмете,
док је пројектна заснована на проблемима из реалног живота и у настави математике са
математичким моделирањем. Обе, (проблемска и пројектна настава) се сматрају „наставом
21 века“.
Конструктивизам је теорија о учењу на којој су засноване пројектна и проблемска
настава. Конструктивизам је теорија учења заснована на властитом искуству ученика,
што значи да је начин стицања знања јединствен за сваког ученика, посебно. Ученик
активно и самостално креира своје знање на основу властитих когнитивних могућности, а
не усваја га пасивно од других. (Bodner, 1986; von Glasersfeld 1995) У процесу учења
ученик сам креира нове идеје повезујући их са својим претходним знањем, тако да
прилагођава своје постојеће знање новом искуству. Ученик активно развија и унапређује
своје знање у току процеса учења тако да оно временом постаје сложеније. (Такачи,
Станков, Милановић, 2015).
Учење, према конструктивизму поред тога што је индивидуална активност се реализује у
сарадњи са дугим људима. По конструктивистичкој теорији учење зависи, у великој мери,
од околине у којој се ученик налази, у првом реду од наставника, учитеља. Наставник
подстиче ученика на самосталан рад, уводи га у нову област и помаже му да што
једноставније и лакше савлада препреке на које наилази у току учења.

Метакогниција (регулисање сопственог учења)
Да би ученик стекао способност за самосталан рад, требало би да поседује
метакогнитивно знање тј. знање о својим когнитивним способностима и способностима
управљања и праћења когнитивних процеса. Према Брауну разликују се метакогнитивно
знање које утиче на резултате и ефикасност процеса учења и метакогнитивно искуство
(саморегулација) које се односи на одабир стратегија учења, памћења, мишљења и
решавања проблема. (Mирков, 2006)

Контрола сопственог учења обухвата основне регулативне вештине-планирање (шта, како
треба урадити…), праћење (контрола рада и његовог продукта) и евалуација (оствареност
циљева, ефикасност учења и рада). (Mирков, 2006)
Метакогнитивни приступ настави знатно доприноси развоју самопоуздања и осећаја
контроле процеса учења од стране ученика. (Mирков, 2006)

Колаборативно и кооперативно учење је најчешће заступљено у пројектној и
проблемској настави. Колаборативно и кооперативно учење је засновано на
конструктивизму тако да наставници водећи рачуна о томе све више организују учење у
малим групама. (Good and Brophy; 1994, Такачи, Станков, Милановић, 2015).
Кооперативно учење је учење у малим групама од два, три, четири, пет члана, које према
Кагану (1994) карактеришу четири основна критеријума и принципа, или што се у
литератури зове “PIES” и означава скраћенице за Positive Interdependence, Individual
Accountability, Equal Participation, and Simultaneous Interaction.
Кооперативно учење је веома значајно јер доприноси проширењу искустава, вештина
комуникација, мишљења на вишем нивоу, а посебно доприноси повећању друштвене
интеракције студената и ученика.
У литератури се често појмови колаборативног и кооперативног учења поистовећују,
међутим ипак постоје разлике између њих. У току кооперативног учења наставник
контролише, структуира и организује дешавања за врема рада ученика и поред тога што
они раде у групама. Са друге стране код колаборативог учења ученици раде потпуно
самостално, сами сносе одговорност за свој рад.
У нашем раду (Такачи, Станков, Милановић, 2015), ми, сматрамо да се кооперативено
учење појављује на почетку колаборативног учења, када је наставник потребан да
усмерава рад у групама, водећи рачуна о структури групе. Касније када ученици у току
рада стекну одговарајућа искуства о међусобној сарадњи и комуникацији они се могу и
сами организовати и прилагодити учење својим могућностима, потребама и жељама.
Пре почетка процеса кооперативног или колаборативног учења потребно је формирати
мале групе учиника. Групе могу бити хомогене или хетерогене, у зависности од
способности и предзнања ученика и њихових међусобних односа. Сматра се да су
хетерогене групе од по четири студента најбоље за рад (Johnson, Johnson, Holubec, 1998;
Slavin, 1996; Kagan, 1994). У току реализације Семинара приказаћемо Каганов модел
формирања група, које се доста користи у пракси и његова примена даје добре резултате.

У данашње време рачунари се уводе у учионицу тако да се и пројектна и проблемска
настава у најчешће одвијају малим групама уз помоћ рачунара. Наши ученици у току рада
у групама користите добро познат пакет GeoGebra, као и друге могућности које пружа,
сада већ свуда доступан, интернет.
Недостаци пројектне наставе су:

●
●
●
●

Организација и праћење тока одузима доста времена
Може бити скупа
Неки ученици захтевају пуно помоћи у раду
Извори знања могу бити недоступни

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Bordner, G. M. (1986). Constructivism the theory of knowledge. Journal of Chemical
Education, 65, 873-878.
Bell S. (2010) Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The
Clearing House, 83: 39–43.
Вилотијевић М. Вилотијевић Н. (2007) Иновације у настави, Школска књига,
Београд.
Dewey, J. (1899). School and society. The middle works of John Dewey (Vol. 1).
Carbondale: Southern Illinois University Press, 1-109.
English, M. C., & Kitsantas, A. (2013). Supporting student self-regulated learning in
problem-and project-based learning. Interdisciplinary Journal of Problem based
Learning, 7(2), 128-150.
Gokhale, A. (1995). Collaborative Learning Enhances Critical Thinking. Journal of
Technology Education, 7(1), 22-30.
Han, S., Capraro, R., M., Capraro, M., M., (2016) How science, technology, engineering,
and mathematics project based learning affects high-need students in the U.S.
Learning and Individual Differences, v 51, 157-166.
Johnson, D., Johnson, R., Holubec, E. (1998). Cooperation in the classroom. Boston:
Allyn and Bacon
Kilpatrick, W. H. (1918). The project method. Teachers College Record,19, 319-335.

10.

Kilpatrick, W. H. (1925). Foundations of method: Informal talks on teaching. New York:
Macmillan.

11.

Kilpatrick, W. H. (1927). School method from the project point of view. In M. B.
Hillegas (Ed.), The Classroom Teacher (pp. 203-240).

Lin, J.,W., Tsai C., W., (2016) The impact of an online project-based learning
environment with group awareness support on students with different self-regulation
levels: An extended-period experiment, Computers and education, v99,28-38
13. Lee H., J. Lim C. (2012). Peer Evaluation in Blended Team Project-Based Learning:
What Do Students Find Important?. Journal of Educational Technology & Society, 15(4),
214-224.
14. Матијевић М. (2008) Усавршавање, пројектно учење,
https://bib.irb.hr/datoteka/409015.Projektno_ucenje_Matijevic.pdf
12.

Takači, Dj., Stankov, G., Milanovic, I.,. (2015). Efficiency of learning environment using
GeoGebra when calculus contents are learned in collaborative groups,. Computers and
Education, Vol. 82, 421-431.
16. von Glasersfeld, E. (1995). Radical constructivism: A way of knowing and learning.
Washington, DC: Falmer Press.
17. Мирков, С. (2006). Метакогниција у образовном процесу, Зборник Института за
педагошка истраживања, Година 38, Број 1, 7-24
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2006/0579-64310601007M.pdf
15.

