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ОПИС ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

(изведена је у одељењу првог разреда образовног профила економски техничар) 

Основне идеје 

 Пројектна настава уз ИКТ подршку у извођењу пројекта. Што се више у изучавању књижевности и 

језика иде ка савременој књижевности, дела су обимнија садржајем, али и тежа за разумевање, па су 

пројекти погодан начин да се таква дела проуче. Корисно је ученике навикавати на овакав начин рада, 

јер развија свест о повезивању знања и његовој изградњи, развијањa свест о употреби знања и вештина 

које ученици стичу на другим предметима. Осим тога, наметнути тимски рад (групни), без којег пројекат 

не може да се реализује, индивидуална задужења, захтевана сарадња међу тимовима и међусобно 

подржавање у решавању проблема, појачавају пријатељске  и сарадничке односе, упућују ученике на 

кооперативни рад и развој вршњачког учења. 

 Измештање сарадње и комуникације у простор интернета и креирање мултимедијалних садржаја.  

 Учествовање ученика у планирању двочаса,  који је на крају пројекта и представља изношење и 

презентовање резултата пројекта „Шекспир у нама“. Пошто се, у проучавању дела, искристалисао 

проблем односа деце и родитеља, иновација је и презентовање садржаја на родитељском састанку 

(јавном часу) на који ученици позивају родитеље, воде родитељски и раде кратку медијацијску 

дискусију из радионице „Шта када родитељи кажу не“. Партиципација ученика у организовању 

родитељског састанка и учешће родитеља у дискусији на самом родитељском састанку.  

 Употреба е-алата и платформи: Примена програмских алата, примена мултимедије у настави, 

друштвених мрежа- Фејсбук, платформе за учење Едмодо, у служби изградње знања, креирања 

садржаја, остваривања комуникације, израде база знања за друге ученике, промовисање идеја дела у 

савременом тренутку, креирање порфолио садржаја наставника и ученика и решавање конкретних 

проблема на које указује књижевно дело, а истовремено су присутни и у савеменом тренутку.  

Мотивација 

Тему и област смо одабрале јер је ученицима блиска (трагични јунаци њихових су година), осим тога отвара 

и бар два реална универзална проблема, а то су генерацијски јаз (однос родитељи/деца) и проблем 

самоубиства. Ромео и Јулија је трагедија коју ученици често и не разумеју без обзира на то што је ток драмске 

радње лако испратити. У дугогодишњем раду са ученицима који су читали ово дело, приметила сам да 

поједини изводе погрешан  закључак како Шекспирова трагедија «позива на самоубиство». Мислила сам да 

би било згодоно, да изучаваући ово Шекспирово дело, размисле о узроцима самоубиства главних јунака, о 

томе шта је довело до њиховог трагичног краја и на који начин је могуће такав проблем превазићи. Раније 

сам са својим ученицима радила у пројекту на обради књижевноуметничких дела које су теже тумачили и 

имали смо позитивне резултате. Вођени задацима, својим идејама, радећи тимски, истражујући, креирајући 

садржаје, остварујући сарадњу и комуникацију, учећи од других и учећи друге, лакше су дела савладали и 

добијали су јаснију слику о смислу и месту уметности у људским животима. Задаци су направљени тако да 

подразумевају ранија знања ученика из области историје и теорије књижевности и да консултују књижевну 

критику, а да у обради садржаја, решавању проблема, промовисању идеја, креирању садржаја примењују 

стечена знања из предмета рачунарство и информатика, историја, грађанско васпитање и верска настава. На 

темељима тих занања изграђују нова, конкретно у вези са Шекспировим делом, примењују их у проучавању 

живота и дела В.Шекспира, конкретно трагедије „Ромео и Јулија“. Анализирајући разултате истаживања 

ученици долазе до закључака о универзалним проблемима које садржи уметничко дело и упућени су на 

тражење начина да се ти проблеми, који реално постоје и данас, реше, а затим анимирају родитеље на састанку 

„Шта када родитељи кажу не“ да и сами размисле о могућностима превазилажења проблема. 
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Пројектна настава и употреба ИКТ-а, као новина, сигуран су пут ка освајању зоне наредног развоја и 

развијању свести ученика о важности изградње знања, решавању стварних проблема и преношењу утицаја на 

средину, на друге. Обавезно користе знања из области мултимедије за израду садржаја, затим користе едмодо 

за кооперативни рад и сарадњу- простор који увелико користе за рад и сарадњу на часовима рачунарства и 

информатике. Креирајући електронске продукте учења раде на промовисању истраживачког рада и праве е-

садржаје, е-лекције, односно, образовне софтвере, а предајући своје радове креирају своја електронска 

портфолија. 

Пројекат омогућава да се „тешка дела читају на занимљив начин“, да појединости из дела повезују са 

проблемима из реалног живота, а да им истовремено такав рад пружа задовољство откривања, ставарања, 

презентовања и промовисања сопствених продуката учења и садржаја. Многи програмски е-алати, платформе и 

виртуелни простори олакшавају рад ученика, њихову сарадњу, повезивање, учење, решавање проблема. Идеја 

је да у пројекту користимо ИКТ и занања која су ученици стекли на часовима информатике и да их 

искористимо у мотивацији ученика за рад, ставрање, напредовање и деловање. Уједно ученици на овај начин 

креирају и садржаје из којих може да се учи, који представљају базу знања за друге ученике, јер могу да им 

приступе преко интернета. Тако ученици користе ИКТ у бразовне сврхе и стичу практична искуства корисна за 

даље школовање, али и за живот уопште. Стичу вештине које ће неминовно морати да поседују за своје 

професионално напредовање, посебно у области економске струке. 

2. Планирање и организација часа 

Планирале смо да пројекат траје месец и по дана и да се у том временском периоду одвија истраживачки, 

креативни и ставралачки рад ученика. Прва фаза пројекта била је истраживачко читање дела и израда двоструко 

вођених читалачких дневника. Затим, утврђивање проблема и узрока трагичног краја главних јунака и подела 

ученика у тимове (групе). Ученици су подељени у шест група разбрајањем. Групе су замишљене као експертске 

групе, и бавиле су се различитим проблемима. Планирале смо да резултате пројекта износе на двочасу, а због 

проблема које отвара трагедија замишљено је да се све прикаже на родитељском састанку, својеврсном јавном 

часу. Пројекат је био пројекат полуструктуираних задатака који оставља слободу да ученици доносе одлуке 

сами, коригују задатке и начин рада према својим способностима. Обавезно је било да одаберу неки од е-алата у 

којем ће да прикажу резултате пројекта. Тимови су према заједничкој одлуци чланова бирали  чиме ће се у 

пројекту бавити, па су тимови груписани у: истраживачке тимове (они који истражују о Шекспиру, његовом 

делу, трагедији, ликовима и универзалном проблему који трагедија доноси-однос родитеља и деце), промотивне 

(они који се баве промовисањем рада на пројекту израђујући плакате, флајере, позувнице за час, програм часа и 

слично) и оне који су повезали истраживање и промовисање. Пошто су у питању ученици прве године који се 

први пут суочени са оваквим начином рада, била је потребна помоћ наставника у доношењу коначних одлука о 

начину рада. Подељени су им задаци, упућени су на програмске алате, стручну литературу и корисне URL 

адресе. Ученици су учествовали у планирању активности и подели задужења у овиру својих група, у планирању 

и организовању родитељског састанка и двочаса. Било је потребно стално их подсећати на карактеристике 

тимског рада и улоге сваког појединца у тиму (групи). Ученици су упознати са критеријумима оцењивања. 

Циљеви пројекта и учења били су: 

 Упознавање ученика са животом и делом Вилијама Шекспира и упознавање ученика са Шекспировом 

трагедијом Ромео и Јулија. 

 Примена и повезивање раније наученог са новим садржајима, повезивање елемената ранијих и нових 

знања, вештина и техника рада у смислену целину и њихова примена. 

 Увежбавање и примена раније стечених знања, вештина и компетенција из предмета рачунарство и 

информатика, српског језика и књижевности, историје, првих сазнања из области групе економских 

предмета у смислу промовисања рада и читавог пројекта, област маркетинга. 

 Учење путем решавања проблема и креативног приступа у изради продуката учења и подстицање на 

учење кроз деловање. Мотивисање ученика за учење и рад. 

 Развој критичког мишљења и ставова; мотивисање ученика на интелектуални рад. 

https://docs.google.com/document/d/1Qx5M6mChirnRdEQ6CBGyHoa1MlHybpvxyLs6g4fc2rA/edit?usp=sharing
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 Оспособљавање ученика за самосталан и тимски рад, развијање и подстицање сарадничких односа. 

 Разумевање  потребе  планирања активности, поделе задужења и међусобне сарадње; развијање 

одговорности ученика за сопствено учење. Развијање и вежбање виших когнитивних функција код 

ученика (организовање, синтеза, анализа, евалуација). 

 Развијање компетенција ученика: инвентивност, интегративне способности, вештина доношења одлука, 

руковођење сопственим радом, способност ефикасне комуникације са другима. Развој партнерског 

односа ученика међусобно и ученика и наставника. 

 Увођење информационо-комуникационих технологија у настави како би се поспешио сараднички однос 

и интеракција међу ученицима, како би се побољшала ангажованост ученика и презентовао њихов рад, а 

настава тиме учинила занимљивијом. Уједно, на овај начин интернет се користи у образовне сврхе и 

развија свест о могућности целоживотног учења и путем интернета. Развијање способности налажења 

нових информација употребом савремених средстава комуникације. 

 Решавање реалног проблема „Шта када родитељи кажу не“. 

Очекивани исходи пројекта:  

 Ученици су мотивисани да истражују. Ученици су уочили и изложили биографске податке из живота 

В.Шекспира. Ученици су способни да самостално проналазе информације и користе савремена средства 

комуникације у проучавању дела Ромео и Јулија и трагедије и драмског књижевног рода уопште. 

 Ученици су способни да раде у групи (тиму), да сарађују, помажу другима, уче од других и уче 

друге.Ученици су способни да самостално и у групи решавају проблеме, доносе одлуке и самостално 

организују свој рад. 

 Ученици су способни да се критички односе према садржајима, али и према властитом и туђем 

раду.Ученици су способни да се изражавају о делу и сопственом раду, да одлучују у свим аспектима рада 

и да самостално савладају градиво. 

 Ученици су способни да примењују нове методе рада и да употребљавају савремена средства 

комуникације.Ученици користе савремене технологије за израду садржаја, продуката учења и 

комуникацију. Ученици креирају блог који користи и другим ученицима. 

 Ученици су способни да говоре, играју улоге и презентују пред ширим аудиторијумом, на састанку са 

родитељима и двочасу који ће бити јаван и на који су позвани ученици, наставници, стручни сарадници и 

управа школе. 

Активности ученика током пројекта биле су: 

 Читали су Шекспирову рагедију Ромео и Јулија, водили су двоструко вођени читалачки дневник- наводе 

цитате и коментаришу их; припрема за пројекат је услов да се пројекат спроведе.  

 Учествовали су у истраживачком раду групе (тима) и решавали индивидуалне задатке. 

 Припремали су материјале, плакате, позивнице, флајере, е-лекције, израђивали презентације и писали 

своје индивидуалне истраживачке радове са темом и проблемом који им је додељен. Припремали су се за 

презентовање резултата. 

 Сарађивали су са члановима свог тима (групе), и групе су сарађивале међусобно. 

 Планирали су двочас на којем су презентовали резултате пројекта. 

 Планирали су састанак са родитељима „Шта кад родитељи кажу не“ и припремили излагања за ту 

прилику, као и презентацију са анонимним порукама захвалности родитељима и порукама за побољшање 

односа. 

 Уређивали су блог на којем су промовисали свој рад и промовисали нове начине рада и учења, правили 

су образовне софтвере (у виду фотоприча) и квиз за осигурање знања, израдили новине које прате 

догађаје у пројекту и износе неке податке о Шекспировом животу и делу које су прикупиле остале групе. 
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 Штампају позивнице, флајере, програме и новине у сарадњи са наставницом информатике и воде рачуна 

о дизајну свих продуката учења под стручним менторством наставнице информатике. Сарађивали су са 

наставнцама и извештавају их о напредовању пројекта на фејсбук групи и на платформи за учење 

едмодо. На едмоду праве своје портфолије и на неки начин портфолија наставника који раде са њима. 

Активности наставника (дате су обједињено иако је свака од нас имала посебна задужења, давале смо 

пример ученицима како треба да сарађују):  

 Предлагале смо тимове и током пројекта конкретизовале задатке тимова. У току рада допуњавале смо и 

прецизирале активности сарађујући са ученицима. Одржавале смо консултације и водиле договоре око 

начина рада. Деловале смо као тим. 

 Прегледале смо белешке, нацрте, идеје и радове ученика, саветовале их и давале им додатне потребне 

информације о делу и литератури, е-алатима, извориштима информација. 

 Припремале смо, у сарадњи са ученицима, ток заједничког родитељског састанка и ток двочаса и начин 

на који ће се на родитељском и јавном часу презентовати резултати пројекта и како ће бити урађена 

кратка дискусија на тему „Шта када родитељи кажу не“. 

 Пратиле смо и надгледале ток пројекта, пратиле и вредновале рад и постигнућа сваког ученика посебно. 

Координирале смо радом тимова у току пројекта и упућивале их на сарадњу, заједничко решавање 

проблема. Често их мотивисале додатно, јер је неким ученицима била потребна таква помоћ. Пратиле 

динамику извршавања обавеза и поштовање рокова у којима је морала да се завриши поједина фаза 

пројекта. Давале смо потребне повратне информације. 

 Припремале смо материјале, радне истраживачке задатке и наставне листиће за самопроцену и процену 

ученичких постигнућа. 

 У сарадњи са одељењским старешином одељења I4, обезбедиле смо услове за одржавање родитељског 

састанка  и услове за одржавање јавног (дво)часа. 

 Пратиле смо активности ученика задужених за уређивање садржаја на интернету. 

Циљеви часа 

Општи циљ је циљ пројекта- обрада дела Ромео и Јулија истраживањем, изградњом знања (користе вештине и 

знања из различитих области предмета и различитих предмета), сарадњом, комуникацијом, креирањем 

садржаја и решавањем реалних проблема применом пројектне наставе.  

Конкретни циљеви и задаци: 

1. Циљеви и задаци састанка са родитељима «Шта када родитељи кажу не» 

 Представљање и презентовање резултата, продуката учења и начина рада у пројекту  «Шекспир у 

нама», уз подршку ИКТ-а. 

 Тимски рад, сарадња, комуникација -ученика међусобно, затим, ученика, наставника, одељењског 

старешине и родитеља и покушај излиставања могућих решења реалног проблема. 

 Ослобађање од треме у јавним наступима и излагању пред ширим аудиторијумом; развијање вештине 

презентовања. 

 Евалуација у виду изношења мотивационих порука, порука подршке и жеље да се укаже на то шта би 

у односима деце и родитеља могло бити боље и шта ко може да учини по том питању. 

 Подстицање ученика и родитеља да мењају свој однос и учине га бољим. Јачање односа и 

унапређивање сарадње свих актера пројекта и родитеља; упознавање родитеља са начинима рада на 

часовима српског језика и књижевности и рачунарства и информатике; унапређивање комуникације 

родитеља и наставника и њихово боље упознавање. 

2. Циљеви и задаци двочаса су:  

 Изношење резултата пројекта Шекспир у нама (или «Шта када родитељи кажу не»), приказивање 

продуката учења и креираних садржаја, самосталног ученичког рада,дискусија  о универзалном у делу; 

 Образлагање најбитнијих  уметничких чинилаца дела: тематике, композиције, тока драмске радње и 

осталих одлика;  

https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnWktHMVlrWEI5ZVk/edit?usp=sharing
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 Развијање запажања, критичког промишљања и самосталног процењивања вредности уметничког 

дела;  

 Појачавање ученичке радозналости и истарживачког духа;  

 Развијање вештине говорења пред аудиторијумом;     

 Истицање ефеката пројекта и дискусија о њима са присутним наставницима и школским психологом;  

 Унапређивање асертивног реаговања и комуникације. 

Методе и облици рада 

Пројектана настава као облик наставе и рада остварена је групним, тимским радом у оквиру којег постоји 

индивидуални рад сваког ученика одређен склоностима и способностима и конкретним задацима за сваког 

ученика. По потреби и рад у пару када је то у интересу групе и бољег организовања рада и поделе задужења 

(Тим аналитичара је, на пример, за израду своје анкете о односима деце и родитеља морао да консултује 

школског психолога, па су упитник за ту анкету израдили у пару саветујући се са психологом. Дуги пар 

ученика је обрадио резултате, док су тимски анализирали резултате и изводили закључке анкете и 

припремали је за презентовање). 

Методе су: вербалне (углавном дијалошка), текст метода „цеђење текста“, метода демонстрације; методе 

активне наставе: метода презентовања, метода играња улога, самосталних ученичких радова, дискусије. 

Услови за реализацију часова  

Наставна средства која су потребна да се рад са комплетном подршком ИКТ-а оствари на самом часу, школа 

не поседује у сваком моменту, због недостатка простора и управо се због тога прибегло пројектној настави и 

измештању садржаја и комуникације у виртуелни простор. Ученици су на интернету и на часовима 

рачунарства и информатике, у опремљеном кабинету, креирали садржаје и оставривали комуникацију и 

заједнички рад, усавршавајући своје познавање мултимедијалних алата и утврђујући знања из овог предмета 

радећи са наставницом информатике. Део комуникације, креирања и размене садржаја обављао се на едмодо 

платформи за учење и на друштвеној мрежи фејсбук. Ученици овај простор увелико користе за рад на 

часовима рачунарства и инаформатике, а новина је да га користе у раду за српски језик и књижевност и на 

садржајима овог предмета. 

 

Организација родитељског састанак (45-55 минута) претходи извођењу двочаса 

Уводни део родитељског састанка (5 минута) Наставник поздравља присутне и најављује циљеве 

родитељског састанка. Ученици прате процењују излагање наставника и припремају се за изношење 

резултата  групе којој припадају. Методом презентовање, дијалошком методом, методом посматрања, 

слушања, постављања питања, наставник прави уводни део састанка са родитељима. Ученици и присутни на 

часу су мотивисани да прате час и јасно им је шта је циљ родитељског састанка.  

Фаза израде, презентовање резултата пројекта (35 минута) Током ове фазе наставник прати излагање, 

вреднује, процењује и коригује излагања ученика, уколико је потребно. Ученици излажу по групама и свака 

група има за излагање 5 минута. Ученици презентују, играју улоге, глуме, тумаче, анализирају, а при том 

користе демостративне методе, вербалне, методе анализе и синтезе, презентовања. Ученици износе критичке 

осврте. Посматрање, слушање, постављање питања, прављењем бележака према критеријумима су начини 

праћења рада. Очекује се да су ученици способни да говоре и презентују пред групом и промовишу свој рад и 

садржаје, родитељи су упознати са начином рада и резултатима и учествују у дискусији.  

Излагање тима Презентације (5 мин); Излагање тима Радионица (5 мин); Излагање тима Шекспиролози (5 

мин); Играње сцене коју је осмислио  тим глумаца према тексту драме Ромео и Јулија (5 мин); Дискусија на 

тему „Шта када родитељи кажу не“ родитељи и ученици дискутују (око5-10 мин); Излагање тима 

Аналитичари (5 мин); Излагање тима Новинари (5 мин);  

Фаза приказивања пауер поинт презентације са мотивационим порукама за родитеље и писање 

утисака на евалуационим листићима. (5 мин) Родитељи попуњавају анкету и присутни исписују 

евалуационе листиће. 

 

 

Организација часа (ток двочаса-90 минута ) 
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Ппланирани 

садржај рада 

активност 

наставни

ка 

активност 

ученика  

планирано 

време у 

минутима 

методе и 

облик 

рада 

начин 

праћења рада 

ученика 

Очекивани ефекти 

Прва фаза 

двочаса: 

Уводни део 

двочаса 

„Шекспир у 

нама“ 

наставник 

поздравља 

присутне и 

најављује 

циљеве 

двочаса; 

износи 

основне 

информац

ије о 

пројектној 

настави 

ученици 

прате 

процењују 

излагање 

наставника и 

припремају 

се за 

изношење 

резултата  

групе којој 

припадају 

5-10 

минута 

презентова

ње, 

дијалошка 

метода 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања 

ученици и присутни 

на двочасу су 

мотивисани да га 

прате и јасно им је 

шта су циљеви и 

задаци часа на којем 

се презентују 

резултати пројекта. 

Друга фаза 

двочаса: 

Фаза израде, 

презентовање 

резултата 

пројекта 

(активности од 

1-8): 

прати 

излагање, 

вреднује, 

процењује 

и коригује 

уколико је 

потребно 

излажу, 

презентују, 

играју улоге, 

глуме, 

тумаче, 

анализирају 

65 минута демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

критички 

осврти; 

решавање 

проблема 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

процењивање и 

вредновање 

презентатора 

ученици способни да 

говоре и презентују 

пред групом и 

промовишу свој рад 

и садржаје, 

наставници прате, 

питају, сугеришу и 

верднују час и 

активности 

1. Излагање 

тима 

Презентације 

прати 

излагања, 

вреднује, 

процењује, 

коригује 

уколико је 

потребно, 

помаже 

око 

техничке 

подршке 

часу 

група 

ученика, који 

су чланови 

тима, излаже 

биографске 

податке 

Шекспировог 

живота и 

приказују 

презентацију 

и фотопричу; 

говоре о 

начину свог 

рада;  

 

8 минута демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

критички 

осврт, 

презентова

ње 

самостални

х и 

групних 

радова 

ученика 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

процењивање и 

вредновање 

презентатора 

ученици способни да 

говоре и презентују 

пред групом и 

промовишу свој рад 

и садржаје, 

наставници прате, 

сугеришу, питају и 

верднују час и 

активности  
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2. Излагање 

тима Радионица 

прати 

излагања,в

реднује, 

процењује, 

коригује 

уколико је 

потребно, 

помаже 

око 

техничке 

подршке 

часу 

чланови тима 

приказују 

пауер поинт 

презентацију 

о трагедији 

Ромео и 

Јулија, 

композицији 

драме и 

ликовима, 

излажу; 

излажу и о 

начину свог 

рада  

  

8 минута демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

критички 

осврт, 

презентова

ње 

самостални

х и 

групних 

радова 

ученика 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

процењивање и 

вредновање 

презентатора 

ученици способни да 

говоре и презентују 

пред групом и 

промовишу свој рад 

и садржаје, 

наставници прате, 

сугеришу, питају и 

вреднују час и 

активности 

3. Излагање 

тима 

Шекспиролози- 

фотоприча Бајка 

о Ромеу и Јулији 

прати 

излагања,в

реднује, 

процењује, 

коригује 

уколико је 

потребно, 

подржава 

група 

ученика, који 

су чланови 

тима, излажу 

и приказују 

фотопричу; 

говоре о 

начину свог 

рада;  

 

8 минута демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

презентова

ње радова 

ученика 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

процењивање и 

вредновање 

презентатора 

ученици способни да 

говоре и презентују 

пред групом и 

промовишу свој рад 

и садржаје, 

родитељи 

наставници прате, 

питају и врeднују 

час и активности 

4. Играње сцене 

коју је осмислио  

тим глумаца 

према тексту 

драме Ромео и 

Јулија 

прати 

излагања, 

вреднује, 

процењује, 

коригује 

уколико је 

потребно 

ученици 

глуме играју 

улоге у сцени 

коју су сами 

осмислили, 

излажу о 

свом раду 

10 минута демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

презентова

ње радова 

ученика 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

процењивање и 

вредновање 

наступа 

ученици способни да 

говоре и презентују 

пред групом и 

промовишу свој рад 

и садржаје, вреднују 

активности, 

наставници прате, 

питају и врeднују 

час и активности 

5. Дискусија на 

тему Шта када 

родитељи кажу 

„не“ 

прати, 

учествује 

у 

дискусији 

воде 

дискусију и 

дискутују уз 

помоћ 

наставника 

15 минута вербалне 

методе-

дијалошка; 

дискусија у 

пленуму 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања 

ученици,наставници

психолог и 

одељењски 

старешина дискутују 

и изводе закључке 

6. Излагање 

тима 

Аналитичари.  

прати 

излагање, 

вреднује, 

процењује, 

коригује 

уколико је 

потребно, 

подржава. 

презентују, 

анализирају 

и приказују 

резултате 

анкете за 

ученике и 

родитеље о 

међусобним 

односима; 

излажу о 

свом раду 

8 минута демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

презентова

ње радова 

ученика 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

процењивање и 

вредновање 

презентатора 

ученици говоре, 

презентују, 

савладали су трему, 

забележили су 

процену рада 

наставници, 

сугеришу, питају и 

вреднују,  

активности 

https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnR25wOUY0b2F1cW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnR25wOUY0b2F1cW8/edit?usp=sharing
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7. Излагање 

тима Новинари. 

Промовисање 

пројекта. 

Приказивање 

блога. 

прати 

излагање, 

вреднује, 

процењује, 

коригује 

уколико је 

потребно, 

подржава. 

презентују, 

анализирају 

и приказују 

електронске 

новине које 

су креирали; 

излажу о 

свом раду; 

приказује се 

страница 

блога и 

ученик, 

уредник, 

приказуе 

блог, излаже 

о раду 

8 минута демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

презентова

ње радова 

ученика 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

процењивање и 

вредновање 

презентатора 

ученици говоре, 

презентују, 

савладали су трему, 

наставници 

сугеришу, питају  и 

вреднују активности 

Трећа фаза 

двочаса: 

Рефлексија о 

часу и писање 

утисака на 

евалуационим 

листићима и 

попуњавање 

формулара за 

самооцењивање  

води 

дискусију 

о часу, 

дели 

листће за 

евалуацију 

дели 

похвалниц

е 

ученицима 

Слушају, 

пишу утиске 

на 

евалуациони

м листићима 

и попуњавају 

формуларе за 

самооцењива

ње  

10-15 

минута 

демострати

вне методе, 

вербалне, 

анализа, 

метода 

писања, 

дискусија у 

пленуму 

посматрање, 

слушање, 

постављање 

питања, 

белешке према 

критеријумима, 

презентатора 

ученици, наствници, 

психолог и остали 

наставници 

сугеришу, питају, 

изнели су утиске о 

часу; добили смо 

повратну 

информацију о свом 

раду 

Задаци за ученикe 

О задацима експертских група већ је речено  

1. група Радионичари, имала је идеју која је касније прерасла у задатак да креирају паное са прегледом 

података о хуманизму и ренесанси и о Шекспиру и делу „Ромео и Јулија“. Требало је да одаберу е-алат за 

израду паноа, позивница, флајера, којима се најављују и промовишу родитељски састанак и двочас када се 

презентују резултати пројекта. Истражују како уметничка дела инспиришу уметнике да стварају нова дела. 

Инспирисани њима праве продукте учења и материјалне и електронске.  

2. група Новинари, правила је електронске новине и бавила се истраживачким новинарством о трагедији 

Ромео и Јулија,  Шекспиру, о проблему међусобних односа родитеља и деце, сарађујући са осталим тимовима 

и прикупљајући податке од њих. Чланцима о пројекту и часовима, промовисаће свој рад и читав пројекат. 

3. група Презентација, истраживала је Шекспиров живот, дело, позориште, ренесансне елементе трагедије 

Ромео и Јулија и то представљала мултимедијалном ПП-презентацијом која ће бити корисна е-лекција о 

Шекспиру и његовом делу. Уређују блог где су приказали резултате пројекта и све "продукте" осталих група. 

Самим тим промовишу пројекат, објављују корисне податке за учење других ученика и мотивишу на 

размишљање о односу родитеља и деце, онда када родитељи кажу не. 

4. група Аналитичари, истраживала је о односима деце и одраслих данас. Задатак је био да се консултују са 

школским психологом и да креирају упитник за ученике и родитеље који ће омогућити истраживање односа 

деце и родитеља, да електронски спроведу анкету међу вршњацима и класичну анкету међу родитељима на 

родитељском, да направе анализу резултата анкете и изведу закључке уз помоћ е-алата.  

https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnd1J4QmtzTk03RE5IeUIzajN0c3E3LUlhSkh3/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnd1J4QmtzTk03RE5IeUIzajN0c3E3LUlhSkh3/edit?usp=sharing
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5. група Шекспиролози, требала је да осмисли другачији крај трагедије. Одабрали су да пишу бајку Ромео и 

Јулија, према одликама које бајка има (морфологија бајке по Владимиру Пропу) и да то представе у неком е-

алату (Мувимејкер, Фотостори3 или неки други по жељи и у договору са наставницом информатике). 

6. група Глумци, имали су задатак да одаберу сцене из Шекспирове трагедије које ће одиграти, да направе 

сценарио по коме ће играти улоге и да направе пропагандни филмић који треба да има поруку за родитеље и 

децу или да промовише пројекат. Праве и презентацију са мотивационим порукама родитељима, која ће бити 

приказана у евалуационом делу родитељског састанка. 

Наставни материјали 

Наставне материјале потребне за реализацију родитељског састанка и двочаса на којем су презентовани 

резултати пројекта, креирали су ученици: програм родтељског састанка, позивнице, поздравни текст којим су 

отворени часови и родитељски, најаве које су читали ученици на часу са кратким описом рада тимова чији су 

представници излагали, паное, новине у паблишеру, пауер поинт резентације, фотоприче, филмић. За приказ 

наставог материјала  одлучили смо се за блог (вордпрес) „Шекспир у нама“ на којем су постављени радови 

свих група који су дали допринос реализацији часа. 

3. Праћење и вредновање 

Вредновање постигнућа ученика 

Оствареност циљева и задатака пројекта, процењивале смо праћењем рада ученика током пројекта. Ученици 

су два пута писали извештаје, прво о раду групе, а онда и о сопственом раду. Урадили су анкету на едмоду за 

самопроцену ангажовања у раду, коју је креирала наставница Оливера Канкараш Милићевић. Процењивале 

смо и вредновале продукте рада и учења на основу утврђених критеријума за вредновање е-продуката учења, 

који су ученицима унапред били познати. Урадили су током двочаса анкету за процену туђег и сопственог 

рада и на тај начин се самооценили. Оцена је формирана и на основу извештаја о раду групе (на половини 

времена предвиђеног за трајање пројекта) и индивидуалних извештаја ученика о свом раду после јавног часа.  

 

4. Референце 

1.Павле Илић, Ученик, књижевно дело, настава; Школска књига, Загреб, 1983. 
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средства, Београд, 1988. 

4.Симеон Маринковић, Методика креативне наставе, Креативни центар, Београд, 2006.г 

5.Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић, Књижевност и српски језик, приручник, Нови Сад, 2009. 

6.Различити приручници са семинара Основе активно- оријентисане наставе, затим Електронским 

учењем до креативне наставе, Култура критичког мишљења и семинар ИЗСИКТ. 
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8.Различити сајтови и блогови:  

http://www.edutopia.org/blogs/beat/project-based-learning,http://www.pil-network.com/ 

http://blog.nwp.org/educatorinnovator/category/partners-2/nwp/,http://www.mojpedijatar.co.rs/deca-uvek-moraju-

da-slusaju-roditelje/, http://www.microsoft.com/education/ww/teachers/Pages/index.aspx 

http://kreativancas.wordpress.com/
https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnRFVPVUFuaVdRbWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnRFVPVUFuaVdRbWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnR25wOUY0b2F1cW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnd1J4QmtzTk03RE5IeUIzajN0c3E3LUlhSkh3/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4USKlLObSDnd1J4QmtzTk03RE5IeUIzajN0c3E3LUlhSkh3/edit?usp=sharing
http://www.edutopia.org/blogs/beat/project-based-learning
http://www.pil-network.com/
http://blog.nwp.org/educatorinnovator/category/partners-2/nwp/
http://www.mojpedijatar.co.rs/deca-uvek-moraju-da-slusaju-roditelje/
http://www.mojpedijatar.co.rs/deca-uvek-moraju-da-slusaju-roditelje/
http://www.microsoft.com/education/ww/teachers/Pages/index.aspx

