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МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА 

РАДА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Апстракт: Полазећи од чињенице да су савременом образовању по-

требне промене и увођење иновативних модела у наставу, у овом раду раз-

матрали смо могућности примене пројектног модела рада у настави ликовне 

културе. Усвајање знања кроз активно учешће у наставном процесу, само-

стални истраживачки рад и лично искуство ученика, представљају главне 

циљеве пројектне наставе која се од идеје конструктивистичких теорија раз-

вила до нивоа целовитог система рада.Повезаност у структури процеса рада 

наставе ликовне културе и пројектне наставе отвара велике могућности за 

њихову интеграцију, што показују и резултати многих истраживања. Наиме, 

поред успешног повезивања и интеграције садржаја различитих наставних 

предмета, пројектна настава утиче на мотивацију ученика, развој креативно-

сти и унапређење социјалних вештина. Поред бројних предности пројектног 

модела наставе, јављају се и тешкоће у њеној реализацији: проблеми вре-

менске организације, нефлексибилност курикулума и недовољна оспосо-

бљеност наставника за овакав начин рада. Пројектни модел рада није честа 

појава у нашим школама и због тога су неопходна даља истраживања у ци-

љу превазилажења тренутних тешкоћа, стварања могућности и обезбеђива-

ња услова за примену овог модела у наставној пракси. 

Кључне речи: пројектна настава, настава ликовне културе, учитељ, 

учeник. 

УВОД 

Једно од најактуелнијих питања савременог образовања јесте превазила-

жење проблема традиционалне наставе и проналажење адекватних и ефика-

сних начина учења и подучавања. Први корак на том путу огледа се у измени 

позиција и улога ученика и наставника у наставном процесу. Ученици од којих 

се до сада очекивало да пасивно усвајају и памте информације које даје настав-

ник, сада постају активни учесници наставног процеса усмереног на самова-

спитање и самообразовање. Наставник више не представља једини извор ин-

формација, већ је његова улога да буде координатор који ће усмеравати учени-

ке да самостално долазе до одређених знања и информација. Напуштање моде-
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ла традиционалне наставе довело је не само до формирања нових метода и об-

лика рада, већ и до измене целокупног дидактичко-методичког система обра-

зовања. „Другачији дидактичко-методички приступи организацији и реализа-

цији наставног процеса резултирали су појавом кооперативне, диференциране, 

тимске, хеуристичке, проблемске, респонсибилне, интегративне и многих дру-

гих врста наставе. Један од таквих модела је и пројектни модел наставног ра-

да” (Ристановић 2015: 72).   

Иако се пројектна настава сматра савременим моделом васпитно-обра-

зовног рада, идеје и теорије на чијим се темељима развијала до данас појавиле 

су се почетком прошлог века. Значајни преокрет у схватању учења предста-

вљала је појава конструктивистичког приступа учењу и настави. Појам изгра-

ђивања (конструкције) знања постаје доминантан, и одређује се као стварање и 

унапређивање друштвено значајних идеја, путем средстава која повећавају мо-

гућности усавршавања друштва кроз индивидуалне доприносе и заједничке на-

поре (Scardamalia, Bereiter, 2003). Једна од кључних теорија која је допринела 

развоју конструктивистичког приступа настави јесте Пијажеова теорија кон-

структивизма. По Пијажеу, знање се активно конструише током константног 

процеса интеракције организма и околине (субјекта и објекта). Улога субјекта у 

сазнајном процесу је велика, јер знање настаје кроз сопствену активност особе 

која учи. Током учења не врши се интериоризација готових знања, већ се јавља 

активни процес њиховог стварања, одржавања и разрађивања (Ристановић, 

2015). Друга важна теорија, која са Пијажеовом чини јединствену целину на ко-

јој почива главни циљ пројектне наставе, јесте социоконструктивистичка теори-

ја Лава Виготског. У својој теорији он наглашава значај интеракције друштве-

них, културно-историјских и индивидуалних фактора људског развоја. Интерак-

ција са особама из окружења стимулише развојне процесе и убрзава когнитивни 

развој, а учење и мишљење су део социјалног контекста. Дискутовањем, разме-

ном идеја, изношењем ваљаних аргумената, проверавањем туђих аргумената, 

стварају се нови нивои концептуалног разумевања. Знање није пресликана 

стварност, већ производ конструисања, у великој мери одређен социјалном сре-

дином, културом и историјом друштва у којем настаје (Пешикан, 2010). 

Иако полазишта пројектне наставе налазимо у конструктивистичким те-

оријама, појам пројекта као начина образовања искуством, први уводе педаго-

зи Дјуи (Јоhn Dеwеy) и Килпатрик (William Herard Killpatric), који се сматрају 

утемељивачима пројектне наставе као посебне наставне методе. Утемељен на 

изграђивању знања и развијању способности кроз рад на истраживачким про-

јектима, овај модел је прошао развојни пут од наставне методе (пројект метод 

Дјуиа и Килпатрика) до целовитог наставног система који предвиђа примену 

различитих метода наставе и учења (Ристановић, 2015). На том путу пројектна 

настава дефинисана је на разне начине од стране аутора који су се бавили овом 

темом. Полазећи од општих карактеристика, пројектна настава дефинисана је 

као модел организован око пројекта (Тhomas, 2000). Нешто одређенији при-

ступ и дефиницију пројектне наставе дали су Богнар и Матијевић (Bognar, 
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Matijević, 2002) који је дефинишу као врсту наставе у којој ученици раде на од-

ређеним истраживачким или радним пројектима и наводе да врсте пројеката 

зависе од степена школовања и природе наставних циљева и садржаја. Међу-

тим, ни овако дефинисана не може се сматрати свеобухватном јер изоставља 

један од фактора који се не може занемарити када је пројектна настава у пита-

њу. Улога наставника, као главног координатора оваквог модела рада је свака-

ко важна, те сматрамо да се мора узети у обзир при дефинисању појма пројект-

не наставе. С тога, Мајер (Меyеr, 2002) пројекат описује као заједнички поку-

шај наставника и ученика да изаберу проблем или тему коју ће повезати с ин-

тересима учесника на друштвено значајан начин, заједнички га обрадити и до-

ћи до резултата који за учеснике има употребну вредност.  

Узимајући у обзир наведене дефиниције можемо рећи да је пројектна 

настава врста наставе организоване око пројекта – теме одабране у договору 

наставника и ученика, а чији је циљ да се путем заједничког истраживачког и 

практичног рада дође до знања која ће за ученике имати практичну употребну 

вредност у свакодневном животу.  

Учење кроз истраживање и практичан рад ученика су основне наставне 

методе када је реч о настави ликовне културе. Специфичност овог наставног 

предмета се, осим самог карактера садржаја и процене резултата, огледа у актив-

ној улози ученика у наставном процесу. Ученици кроз наставу ликовне културе 

развијају разне интелектуалне способности путем стваралачке активности.  

„Ликовна уметност може да обезбеди шансу за раст неколико витал-

них подручја – перцептуални раст кроз сва чула, креативни развој кроз 

флексибилност, машту, оригиналност, флуентност у мишљењу, емоционал-

ни раст, као и да изрази лепа и ружна осећања, интелектуални, друштвени и 

естетски развој. Такође, ликовно стваралаштво треба да обезбеди шансу да 

дете истражује“ (Lowenfeld 1975: 182).  

Темељ уметничког изражавања је управо искуство ученика уз помоћ ко-

га они интерпретирају и редефинишу видљиво индивидуално искуство света 

који их окружује. Самостално стицање искуства, које се врши свесно, личном 

акцијом доприноси стварању животних и практично употребљивих знања.  

Практична природа предмета Ликовна култура и динамика наставног 

процеса, отварају велике могућности када је у питању интегрисана настава. 

Универзалност визуелног језика омогућава како тематско, тако и структурално 

повезивање наставних садржаја. Иако има своју улогу у психофизичком разво-

ју појединца, ликовна уметност може бити и одлично помоћно средство при 

разумевању и разјашњавању одређених садржаја који нису у директној вези са 

њом. Управо ти елементи наставе ликовне културе, попут активног, проблем-

ског и учења путем истраживања, представљају одличне темеље за извођење 

квалитетне интегрисане наставе.   
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С тога можемо констатовати да циљеви наставе ликовне културе, такође 

имају своје корене у конструктивистичким теоријама, те да се самим тим по-

клапају са начелима пројектне наставе. У том циљу, у овом раду представиће-

мо могућности, као и евентуалне проблеме и недостатке примене пројектног 

модела рада у настави ликовне културе. 

2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Питањем пројектне наставе и значаја њене примене у настави бавили су 

се многи аутори. Сумирајући резултате спроведених истраживања која су се 

бавила овим проблемом, приказаћемо закључке до којих су аутори дошли.  

О позитивним ефектима пројектне наставе на разумевање садржаја, као 

и на развој способности критичког мишљења говоре резултати неколико ис-

траживања (Krajcik et al., 1998; Toolin, 2004; Wilhelm et al., 2008). Ученици су 

применом овог модела рада показали знатно веће способности када је у пита-

њу разумевање одређених наставних садржаја, него што је то био случај са 

ученицима који су знања стицали путем традиционалних начина. Истраживач-

ки карактер пројектне наставе условио је и значајне разлике по питању унутра-

шње мотивације ученика. Активна улога ученика у процесу усвајања знања до-

води до пораста мотивације тако што ученици према својим потребама и мо-

гућностима долазе до потребних информација. О предностима пројектне на-

ставе говори и Томас (Тhomas, 2000), који сматра да су одговорност и способ-

ност руковођења властитим радом, као и позитивна, подстицајна комуникаци-

ја, сарадња и социјализација ученика, битни фактори у остваривању мотиваци-

је код ученика. Осим индивидуалне одговорности коју ученик добија, пројект-

на настава ставља појединца у ситуацију где је сарадња међу члановима групе 

неминовна, и има за циљ развој социјалних и кооперативних компетенција. 

Позитивни ефекти групног облика рада огледају се у: узајамном помагању, 

размени потребних наставних материјала и средстава, давању повратних ин-

формација да би се унапредио будући рад чланова, разматрању и довођењу у 

питање закључака до којих је група дошла, како би се у што већој мери уна-

предио квалитет групног продукта.  

Међутим, поред позитивних ефеката примене пројектног модела рада, 

аутори наводе проблеме и тешкоће пројектне наставе. Као први проблем који 

се може јавити, Маркс и сарадници (Marx et al.,1997) наводе изазове који се 

стављају пред учитеље. Улога учитеља се мења, он више не представља једини 

извор информација и не може у потпуности пратити њихово ширење међу уче-

ницима, те је усмеравање ученика и помоћ у раду знатно отежана. Они, такође, 

наводе да овакав начин рада може довести до нарушавања реда и дисциплине 

у разреду, те да проблем настаје онда када треба створити равнотежу између 

давања слободе ученицима да самостално раде и одржавања реда у разреду. 
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Процена резултата рада, такође, представља тешкоћу приликом извођења ова-

кве наставе, како због вредновања рада сваког члана групе појединачно, тако и 

због немогућности да се процени равноправност у погледу доприноса поједин-

ца групи. Поред потешкоћа које се могу јавити код учитеља, аутори као главни 

проблем наводе структуру самих курикулума у школама. У складу са тим, 

Крајцики сарадници (Krajcik et al., 1994) износе да услед обима и структуира-

ности курикулума долази до проблема при имплементацији пројектне наставе, 

те да је главно ограничење курикулум који је утврђен на државном и локалном 

нивоу. Поред нефлексибилног курикулума, наводе се и проблеми везани за са-

мо функционисање школа у смислу временских ограничења у које се дужина 

трајања појединих пројката не би уклопила (Hertzog, према: Тhomas, 2000). 

Иако се аутори готово једногласно слажу са добробитима које може пру-

жити пројектни модел рада, увиђајући могућности и позитивне стране, не не-

гирају постојање тешкоћа које се могу јавити приликом извођења оваквог на-

чина рада. Решења за превазилажење ових проблема постоје, али она захтевају 

одређене напоре, како од стране учитеља тако и од самих образовних институ-

ција. Учитељима је потребна надградња у смислу обуке за овакав начин спро-

вођења наставе и адаптација на нове методе рада. С друге стране, када је у пи-

тању школа и структура курикулума, решења би захтевала преобликовање 

структуре рада, уз креирање нових идеја за праћење и вредновање индивиду-

алних и групних активности и резултата пројектне наставе (Dopplet, 2003), као 

и формирање флексибилнијег курикулума који ће пружити веће могућности за 

повезивање садржаја различитих наставних предмета и самим тим створити 

услове за реализацију пројектне наставе. 

3. МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА РАДА У 

НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

„Имплементација пројектног модела рада у настави ликовне култу-

ре настоји да подстакне развој визуелног размишљања и других перцептуал-

них и когнитивних способности, посебно способност активног посматрања, 

визуелне меморије, маште, комбинаторике, флуентно и дивергентно мишље-

ње, критичке процене, креативног изражавања, евалуације и закључивања“ 

(Tomljenović 2012: 126). 

Приликом ликовне продукције, стручњаци разликују одређене фазе кре-

ативног процеса које су сличне етапама процеса пројектне наставе. Коберг и 

Багнал (Кoberg, Bagnall, 1981) дали су систем УТМ (Universal Traveler Model) 

који има седам фаза креативног процеса. Компарација етапа приказана је у 

Tабели 1. 
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Табела 1. Етапе у процесу креативне продукције и пројектне наставе 

ЕТАПЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 
ЕТАПЕ ПРОЦЕСА КРЕАТИВНЕ 

ПРОДУКЦИЈЕ 

1. Припремна фаза 
– избор теме 
– одређивање задатака и циљева 
– brainstorming – „Олуја идеја“ 

1. Прихватите ситуацију 
– изазов 

2. Анализирајте 
– откривање проблема 

2. Планирање 
– припрема за одабрану тему 
– избор средстава за рад 
– предвиђање тешкоћа и начин 

превазилажења истих 

3. Дефинишите 
– одређивање главне теме и циљева 

4. Замислите 
– генерисање могућих опција 

5. Одаберите 
 – избор између могућих опција 

3. Спровођење 
– праћење плана 
– документовање спровођења пројекта 
– белешке, фотографије... 6. Спроведите 

– материјализација идеје 4. Представљање пројекта 
– презентација резултата пројекта 
– визуелна презентација 
– израда паноа, плаката, wеб странице 

5. Валоризација пројекта 
– процена остварености циљева и 

задатака пројекта 
– критичка анализа целокупног рада на 

пројекту. 

 
7. Процените 
– преиспитивање, евалуација и 

поновно планирање. 

 
Постојање овакве повезаности у структури процеса ликовне и креативне 

продукције и пројектног модела рада представља добар темељ за планирање 
пројектне наставе у оквиру наставе ликовне културе. Осим ових карактеристика 
које их чине сродним, постоје и важни аспекти у погледу наставног окружења и 
атмосфере. Наиме, настава ликовне културе се од других наставних предмета раз-
ликује по карактеру рада, у смислу опуштеније, флексибилније и динамичније 
радне атмосфере, као и по посебном односу између ученика и наставника. Може 
се рећи да су за овај наставни предмет карактеристичне измењене улоге наставни-
ка и ученика, те да се на часовима ликовне културе формира сараднички однос и 
повезаност између њих. Овакав однос има улогу да олакша развој добровољних и 
емоционалних карактеристика ученика, да код њих развије самоиницијативност, 
као и да им пружи одређену слободу у раду. Управо овакав однос је неопходан 
при реализацији пројектне наставе, где ће се ученицима дати одговорност и слобо-
да да самостално долазе до решења за дате проблеме. Због тога неопходно је испи-
тати могућности и ефикасност примене пројектног модела рада у настави ликовне 
културе. Позитивне ефекте примене пројектног модела рада у настави ликовне 
културе наводе аутори који су успешно реализовали пројекте у оквиру овог 
предмета у основним и средњим школама.   
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Један од таквих пројеката је Пројекат „Глагољски рукопис – слика у ре-
чима, реч на слици“, који је спровела Томљеновић (Tomljenović, 2012), у 
Основној школи „Шкуриње Ријека“ у Ријеци. Пројекат је имао за циљ унапре-
ђивање стратегија рада са студентима кроз корелацију/интеграцију садржаја 
предмета: Хрватски језик, Историја и Ликовна култура. Ученици су подељени 
у групе којима су додељени задаци на којима су радили. Прва група добила је 
задатак да прикупи материјале за израду постера за три подтеме: Илуминација 
глагољских натписа, Глагољски натписи у камену и Писана и штампана гла-
гољска слова у текстовима; друга група је ангажована за исписивање прича 
глагољским писмом, док је трећа група морала да осмисли драматизацију где 
ће кроз покрет и глуму да визуализује садржај приче. Часови ликовне културе 
служили су ученицима за израду скица и постера, а потом и за моделовање ке-
рамичких рељефа на којима су представљали Глагољско писмо. Презентација 
пројекта спроведена је кроз уметничку изложбу, која је, поред уметничке вред-
ности, имала за циљ да представи материјално и нематеријално културно на-
слеђе обалског региона. Аутор наводи да је кроз овај пројекат остварена како 
тематска, тако и структурална корелација наставних садржаја, те да су успе-
шно реализовани циљеви и задаци одређени пројектом. Кроз овај пројекат уче-
ници су успешно овладали знањима и вештинама у оквиру три наставна пред-
мета, као што су: усвајање терминологије везане за глагољско писмо, развија-
ње вештина писања, упознавање са старословенским језиком, упознавање са 
временским оквирима у којима је ово писмо настало, развијање свести о умет-
ничкој вредности глагољице и очувања културног наслеђа, развој способности 
визуелне комуникације – преношење порука уз помоћ слика и речи.  

Томљеновић (Tomljenović, 2012) наводи и пројекат под називом „Облик 
и простор у креирању посуђа – традиционални артефакти нашег региона“, који 
је развијен као део опширније студије о улози музеја у настави ликовне култу-
ре. С тога је пројекат организован у виду тематских уметничких радионица у 
музеју. Након посете изложби археолошке колекције праисторијских и сред-
њoвековних артефакта, једна група ученика добила је задужење да моделује 
грнчарију традиционалним методама, пре појаве грнчарког точка. Друга група 
је била ангажована да из музејских каталога и књига пронађе информације о 
археолошким налазиштима изложених артефакта и начинима њихове израде. 
Завршна фаза пројекта подразумевала је дискусију о резултатима рада, евалуа-
цију и презентацију пројекта у виду изложбе представљене у музеју. Кроз син-
тезу ликовне уметности и историје, остварени су планирани циљеви пројекта, 
попут: развијања уверења и ставова у оквиру уметничке стварности, процене 
садржаја и идеја, развијања истраживачке радозналости кроз креативан рад у 
музејским радионицама, уводa у културно наслеђе, развоја визуелне перцепци-
је, визуелног размишљање и израде уметничких радова (Томљеновић, 2012). 

Реализовани пројекати у настави ликовне културе показали су могућно-
сти успешног повезивања и интеграције наставних садржаја више наставних 
предмета, повећану мотивацију ученика при решавању проблема, као и форми-
рање дугорочног знања. 
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4. НЕДОСТАЦИ И ПРЕПРЕКЕ У ПРИМЕНИ ПРОЈЕКТНОГ 

МОДЕЛА РАДА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Пројектни модел рада у настави ликовне културе пружа велике могућно-

сти за интеграцију наставних садржаја различитих наставних предмета, како 

због метода и облика рада који су доминантни у настави ликовне културе, тако и 

у смислу активног наставног окружења, односно наставе окренуте ка ученику и 

његовом самосталном истраживачком раду. Међутим, извођење пројектне на-

ставе и даље није честа појава у школама. Разлози нереализовања оваквог обли-

ка рада могу се посматрати са више аспеката. Пројектна настава подразумева 

обимнију и захтевнију припрему и организацију наставног рада, те њена припре-

ма самим тим изискује и више времена. Осим времена потребног за саму при-

прему пројекта, јављају се и проблеми везани за временске оквире трајања про-

јекта, који углавном захтева више наставних часова на месечном, па чак и годи-

шњем нивоу. То би могло довести до временских одступања од курикулума и 

немогућности реализације предвиђених наставних садржаја. Иако се курикулум 

наставе ликовне културе сматра флексибилнијим од курикулума осталих настав-

них предмета, проблем настаје услед смањења броја часова ликовне културе у 

старијим разредима. Поред недостатка времена, постоје и ограничења у виду не-

довољне опремљености школа материјалним и техничким средствима. Недоста-

так материјалних и техничких средства често су узрок слабе мотивације учите-

ља и наставника за увођење пројектног модела наставе. Осим тога, учитељи и 

наставници показују слабу заинтересованост за реализацију пројектне наставе и 

због недостатка практичног искуства у раду са овим моделом. Како би превази-

шли могуће препреке у смислу недисциплине на часовима, немогућности праће-

ња протока информација у сваком тренутку, одређивања степена слободе која се 

даје ученицима и тешкоћа са уклапањем у норме и захтеве прописане наставним 

планом и програмом, учитељима је неопходно додатно стручно усавршавање. 

Њихова улога се увођењем оваквог модела наставе мења, те морају стећи одре-

ђене вештине које су неопходне за нову улогу координатора наставног процеса. 

ЗАКЉУЧАК И ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ 

Превазилажење проблема традиционалне наставе и креирање нових на-

ставних метода и облика рада су водећи циљеви савремене наставе и образов-

ног процеса. Модел рада који обухвата систем метода за ефикасно усвајање и 

целоживотну практичну применљивост знања јесте пројектни модел рада, одно-

сно пројектна настава. Иако се сматра новим обликом рада, пројектна настава 

почива на конструктивистичким теоријама које говоре о значају знања стеченог 

кроз активно учешће и самостални истраживачки рад појединца или групе на од-

ређеном проблему. Стицање знања кроз лично искуство, истраживање и практи-
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чан рад су процеси по којима се настава ликовне културе разликује од других 

наставних предмета, али и по којима је слична пројектном моделу рада. У скла-

ду са тим разматране су могућности примене пројектног модела рада у настави 

ликовне културе. На основу прегледа истраживања у којима је реализован овај 

модел рада у настави ликовне културе, можемо констатовати да је овакав начин 

рада показао позитивне резултате са више аспеката. Осим што пружа велике мо-

гућности за корелацију и интеграцију наставних садржаја различитих предмета, 

ученици су показали већу заинтересованост за одређене наставне садржаје, креа-

тивност и велику мотивацију за рад. Иако су позитивни ефекти пројектног моде-

ла рада у настави ликовне културе неоспорни, овај модел рада има своје препре-

ке и недостатке, као што су: временски оквири трајања пројекта, нефлексибил-

ност курикулума, недовољна опремљеност школа материјалним и техничким 

средствима и препреке везане за улогу и компетенције наставника. Наиме, учи-

тељи при реализацији пројектне наставе наилазе на проблеме за које немају ре-

шење због неоспособљености и неприлагођености на овакав начин рада. Из тог 

разлога потребно је организовати стручна усавршавања која ће учитељима пру-

жити потребна знања и вештине потребне за улогу координатора наставе. 
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POSSIBILITIES OF APPLYING THE PROJECT-BASED TEACHING MODEL 

IN ART EDUCATION 

Summary 

Starting from the fact that modern education requires changes and the                            

implementation of innovative models in teaching, in this paper we considered the                     

possibilities of applying the project-based teaching model in art education. Knowledge 

acquisition through active participation in the teaching process, independent research 

work and personal experience of students are the main goals of project-based teaching, 

which developed from the idea of constructivist theory to the level of a comprehensive 

system of work. The connection in the structure of the process of art education and 

project-based teaching opens great opportunities for their integration, which is shown by 

the results of many researches. Namely, in addition to successful connection and                    

integration of contents of different school subjects, project-based teaching influences 

students’ motivation, development of creativity and improvement of social skills.                  

Despite the many advantages of the project-based teaching model, there are also                     

difficulties in its realization: problems of time organization, inefficiency of the                         

curriculum and insufficient training of teachers for this teaching model. The                        

project-based teaching model is not a common occurrence in our schools, and therefore 

further research is needed in order to overcome the current difficulties, to create                      

opportunities and provide conditions for applying this model in teaching practice. 
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