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МАЛИ ПОДСЕТНИК О ПРОЈЕКТНОЈ НАСТАВИ

УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ ‒ 4. разред
(„Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, 11/19)

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана 
је Пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међу-
предметне компетенције уз употребу информационо-комуникационих технологија. Усмерена 
је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење, као и 
на припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у 
свакодневном животу, тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и 
васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 

Пројектна настава почива на савременим схватањима детета, наставе, учења, функције обра-
зовања и сазнавања као социјалне конструкције подржане кроз сарадничко деловање, кори-
шћењем различитих извора информација и активности. Применом пројектне наставе долази до 
повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења примењивањем, развоја про-
цедуралних знања, коришћења информационих технологија, као и комбиновања конвергентног 
(логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења. Пројектна настава има елементе проблемске 
и истраживачке наставе, али се овом врстом наставе, поред централног захтева, који се односи 
на тражење решења за неки проблем, потенцирају још и процедуре, планирање, евалуирање, 
презентовање резултата, коришћење савремених технологија на правилан начин и, наравно, 
тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и треба да прати наставни 
процес, уважавајући специфичности наставних предмета у четвртом разреду. Ослонци пла-
нирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне 
радозналости, коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика, укључивање свих 
ученика уз поштовање њихових различитости, повезивање садржаја свих наставних предмета 
и употреба савремених информационо-комуникационих технологија. Зато ова врста наставе 
омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и доведени у везу 
са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује разумевање сврхе онога што се 
учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација ученика. 

Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, међу 
којима су: самостално проналажење информација, способност решавања проблема, самостално 
учење, рад у групи, сарадњу, критички однос према властитом и туђем раду, доношење одлу-
ка, аргументовање, усвајање другачијих, нових начина рада, планирање, поштовање рокова и 
преузимање одговорности. 

С обзиром на узраст ученика четвртог разреда и чињеницу да су се са оваквим начином 
рада сусрели у првом разреду, примерено је да се реализују пројектни задаци где је настав-
ник и даље главни организатор активности, уз све више прилика у којима ће се самосталност 
ученика испољавати где год је то могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким актив-
ностима у току пројекта. Као и у претходним разредима, и у четвртом је важно наставити са 
култивисањем сарадње и начина на који се комуницира у групи, што су важни циљеви про-
јектне наставе, jeр доприносе јачању одељењске кохезије. 
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Резултат пројекта 
је продукт који има 

јасну употребну и/или 
васпитну вредност.

Кораци приликом 
планирања и 

организовања пројектне 
наставе:

ФАЗЕ ПРОЈЕКТА

дефинисање циља 
и исхода који се 
пројектом желе 

постићи1

реализација 
планираних 
активности

3

планирање активности које одговарају теми 
пројекта, односно циљу пројекта, подела  

активности, избор материјала и метода рада, 
дефинисање места и динамике рада2

приказ добијених 
резултата и 
продуката  
пројекта4

вредновање пројекта (процена 
остварености дефинисаних циљева и 

исхода, указивање на успехе и тешкоће 
у току реализације пројекта)5

4. Евалуација 
и рефлексије о пројекту

3. Презентовање/промовисање  
пројекта

2. Реализовање пројекта

1. Увођење у пројекат 
 (теме, циљ/циљеви 

 и планирање)
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ОГРАНИЧЕН ИЗБОР ТЕМА
УЧИТЕЉ ДЕФИНИШЕ ЦИЉ  

И ИСХОДЕ, ОДРЕЂУЈЕ  
МЕТОДЕ И ОБЛИКЕ РАДА

РЕСУРСЕ И МАТЕРИЈАЛЕ 
ПРЕПОРУЧУЈЕ УЧИТЕЉ

ОГРАНИЧЕН ИЗБОР 
ТЕМА

УЧИТЕЉ ПЛАНИРА  
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирање  
новог  

часа/пројекта 

Реализација  
часа/пројекта

Анализа 
реализованог  
часа/пројекта

Извођење 
закључака на 

основу анализе

Процена 
сарадње и 

тимског рада 
ученика

Процена 
остварености 

исхода

ЕВАЛУАЦИЈА
Процена 

презентације  
и промоције

Процена 
продуката

Процена 
активности 

ученика

ПОЛУСТРУКТУРИРАНИ ТИП ПРОЈЕКТА
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Реализација  
часа/пројекта

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Трендови у савременом образовању истичу међупредметне компетенције као важне за 
стицање знања, умења и вештина ученика. Пројектна настава је облик рада који омогућава 
развијање свих међупредметних компетенција. У даљем тексту следи кратак опис свих 11 ме-
ђупредметних компетенција и њихове улоге у пројектној настави.

1. Дигитална компетенција
2. Естетичка компетенција
3. Компетенција за учење
4. Комуникација
5. Одговоран однос према околини
6. Одговорно учешће у демократском друштву
7. Рад с подацима и информацијама
8. Решавање проблема
9. Сарадња

10. Одговоран однос према здрављу
 11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
 

Дигитална компетенција

Развијање дигиталне компетенције подразумева оспособљавање ученика за безбедну и од-
говорну употребу информационо-комуникационих технологија (уређаја, програма), њихово 
критичко, креативно и ефикасно коришћење приликом решавања одређених задатака, учења, 
као и у свакодневном животу (сарадња, комуникација, решавање проблема, проналажење ин-
формација и рад с њима). Када је у питању пројектна настава, дигитална компетенција се може 
развијати у већем броју пројеката истраживањем појмова на интернету, фотографисањем и об-
радом фотографија, креирањем кратких филмова и сл. Наравно, које ће уређаје и/или програме 
ученици користити приликом реализације пројеката зависи од могућности, али и интересовања 
ученика. Важно је напоменути да је пожељно користити све ресурсе који су на располагању, 
укључујући и људске ресурсе: вршњаке, старије ученике, чланове ученичких породица и др. 
Осим тога, изузетно је важно да коришћење дигиталних уређаја не сме да постане само себи 
циљ, већ да увек мора да буде у функцији што квалитетније реализације самог пројекта, тј. 
остваривања његовог циља и достизања предвиђених исхода учења.
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Ученици дигиталне компетенције развијају проналажењем информација на интернету (што 
обавезно мора бити под надзором наставника или родитеља). Дигиталне компетенције се 
унапређују и коришћењем различитих игроликих апликација за учење и увежбавање наученог.

         

Дигитална технологија може бити искоришћена 
и за примену стеченог знања али и за креативно 
из ражавање ученика. Ученици могу фотографиса-
ти, снимати видео-записе, па чак и креирати краће 
образовне филмове. У ову сврху не морају бити 
коришћени професионални уређаји, већ се могу 
користити и обични „паметни” телефони. 

Важно је омогућити ученицима да продукте свог 
креативног стваралаштва представе, без обзира на 
то да ли ће то урадити на нивоу самог одељења, 
школе, или на неком фестивалу. 
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Компетенција за учење

Компетенција за учење подразумева да ученици схвате значај учења, да буду мотивисани 
за учење, да умеју да планирају и организују своје учење, прате сопствени напредак, вреднују 
га и делују приликом остваривања циљева у складу са својим интересовањима. Развијање ове 
компетенције основа је оспособљености за целоживотно учење. Ученици треба да науче да 
критички проналазе информације, да их вреднују, разликују битно од небитног, користе прет-
ходна знања и искуства, решавају проблеме, представљају и образлажу своје идеје, стваралачки 
примењују своја знања. Циљ пројектне наставе јесте и да ученици уче посредством различитих 
активности, као и да научено практично примењују и употребљавају приликом решавања про-
блема постављених у пројектима. Ова компетенција је саставни део сваког пројекта.

      

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ
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Приручник је креиран с циљем да помогне 
учитељима у планирању и реализацији пројектне 

наставе у четвртом разреду. 

У приручнику су понуђени пројекти: Екологиши 
се, Колико познајем Србију?, Након четири 

године. 

Обрађене теме омогућују повезивање различитих 
предмета и развијање међупредметних 

компетенција. Оне су укратко и представљене  
у приручнику, а дата су и објашњења о њиховом 

месту и улози у пројектној настави.
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