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Теоријски елементи пројект методе

‒ Настаје у прим деценијама 20. века, у оквиру прогресивистичке педагогије. 

У основи је филозофија прагматизма, односно посебна варијанта прагматизма ‒    

инструментализам. 

‒ Појединац не прима готово знање; он га креира. Зачеци конструктивизма.

‒ У сазнавању истине прагматизам полази од интеракције индивидуе са спољашњим

светом. Искуство је главни извор и критеријум процеса сазнавања.

‒ Оснивачи пројект методе су Виљем Килпатрик и Џон Дјуи.‒ Оснивачи пројект методе су Виљем Килпатрик и Џон Дјуи.

‒ Познате су Дјуијеве синтагме учење учења и учење деловањем. 

‒ Пројект метода се базира на следећем: дечја интересовања треба ставити у центар

образовне делатности; деца треба да уче решавајући конкретне проблеме и задатке из

живота, а не путем усвајања готових садржаја; образовање је живот, а не припрема за

живот; рад у школи треба да почива на сарадњи, а не на такмичењу; мотивисаност и

самоиницијативност су основни принципи образовања; наставник је партнер и  

саветник.



Интегрисани (пројектни) приступ учењу

� Развија партнерски однос деце и 
васпитача.

� Подстиче отвореност према
проблемским ситуацијама и 
задацима (из реалног живота).

� Подстиче организацијске и 
комуникацијске способности деце.

� Стратегија учења и подучавања.

� Курикулум је динамичан, флексибилан, 

контекстуалан.

� Учење је аутентично.

� Подстиче колаборативно учење учесника у 

пројекту.
комуникацијске способности деце.

� Обезбеђује примену иновативних 
метода поучавања.

� Учење помоћу метода 
сарадничкотимског рада.

� Иницира корелацију с другим
подручјима научности и људске
делатности.

пројекту.

� Обезбеђује контекст за развој диспозиција за

целоживотно учење.

� Обезбеђује контекст за укључивање деце из

осетљивих друштвених група.



Мапа пројекта

I фаза II фаза III фаза

ОТВАРАЊЕ РАЗВИЈАЊЕ ЗАТВАРАЊЕ



Карактеристике на којима се заснива пројектни   

приступ учењу:

☺ учење је процесно оријентисано; приликом учења развија се одређени   

производ;

☺ тема и садржаји пројекта извиру из дечјих интересовања; 

☺ свака група или појединац, у оквиру постављеног проблема, добија ☺ свака група или појединац, у оквиру постављеног проблема, добија 

посебне задатке које самостално решава;

☺ пожељно је да група буде мала, али  хетерогена, како би деца која боље

напредују помагала деци која мање напредују;

☺ пројекат се организује око актуелних питања која васпитач и деца

сматрају важним и сл.



Сврха пројектног приступа је стварање услова у којима ће деца млађег
узраста:

☺ самостално и лако усвојити знања уз коришћење различитих извора,
☺ научити да примењују усвојена знања у решавању практичних проблема, 

као и когнитивне, комуникативне вештине стечене кроз рад у различитим 
групама,

☺ развијати вештине истраживања и вештине размишљања.

Вредновање пројекта се може обављати свакодневно или на крају израде
пројекта. Предност свакодневне процене је у томе што деца имају увид у свој
напредак. Такво вредновање пружа могућност и васпитачу да промени или
побољша даље кораке. Овакав приступ учењу пружа елементарне делове
саморегулисаног учења.



Пример пројекта ‒ пројекат „Диносауруси”

Задаци

� Подстицање истраживачког учења

� Подстицање и развијање дечје маште

� Подстицање развоја фине моторике кроз 

моделовање, цртање, бојење, сецкање, 

резање, лепљењерезање, лепљење

� Развијање грубе моторике кроз покретне 

игре, драматизацију

� Богаћење речника новим речима ‒ 

диносаурус, тираносаурус, трицератопсаурус, 

паратосаурус, птеросаурус, бронтосаурус, 

биљоједи, месоједи и др.



Задаци

� Уочавање разлика између биљоједа и 
месоједа.

� Стицање нових знања о диносаурусима и 
њиховом начину живота помоћу прича, 
цртаних филмова, играчака, бојанки, 
конструкторских материјала.

� Развијање сарадничких односа и � Развијање сарадничких односа и 
комуникације.

� Подстицање дечје креативности.

� Подстицање логичког закључивања.

� Усвајање математичких појмова (мање –
веће, ниже – више, краће – дуже, лакше –
теже).



Ток пројекта: учење из различитих извора



Дидактичко-методичка средства рада: књиге, бојанке, 
пазл (puzzle games), играчке, сличице



Дидактичко-методичка средства рада:
дрвене играчке ‒ слагалице



Сарадња деце, васпитача и родитеља



Рефлексија: аутентична документација




