


 Циљ пројекта је био да осавременимо наставу и
развијемо компетенције наставника за извођење
пројектне наставе као методе учења, како би нашим
ученицима пружили што функционалнија
знања.

 Одабрали смо пројектну наставу јер она још увек
није заживела у средњим стручним школама.



 Боље разумевање предмета
 Омогућава бољу примену стечених знања
 Развија когнитивне функције
 Способност решавања проблема
 Критички однос према сопственом и туђем раду
 Развијање способности рада у групи и размена
 Самостално проналажење информација
 Ученици су активни
 Развијање међупредметних компетенција



 решавање проблема, 
 одговоран однос према околини, 
 сарадња, 
 комуникација, 
 дигитална и 
 рад  са подацима и информацијама.





Стручне школе: 
 раде по модулима (теорија-пракса-вежбе)
 општи (у функцији струке) и стручни предмети
 Праксу у фирмама и вежбе у школи обилазе 

наставници стручних предмета, али и  
општеобразовних предмета и одељењске 
старешине

 Сарадња и корелација
 Каталог знања-оцењивање



 дуални систем образовања
 отворен курикулум 20% (бира школа у договору са 

потребама фирме: комуникација, језик и тимски рад…)
 акценат на развоју компетенција, кроз решавање 

конкретних проблема из реалног живота.
 менторство наставника( Наставник је ментор а не 

извор знања.)



 Ученици у току полугодишта имају по једну
пројектну недељу.

 Пројектна недеља траје 5 дана
 Бирају задатке које им понуде професори или сами

осмишљавају(и општи и стручни предмети).
 Раде у тимовима, подела послова.
 Презентују пред наставницима, новинарима и

родитељима.
 Раде и наставници.





 Пети по величини град у Словенији, а друго по
важности насеље Савињске регије.

 Налази се у средишњем делу земље, 81км
североисточно од Љубљане.

 Мобилнocт трајала 5 дана.







 Мале групе
 Опремљеност изузетна
 Индивидуални и  тимски рад
 Пројектна настава
 Менторство
 Истражују
 Решавају
 Реализују



Пројектна настава са темом  

Израда соларног пуњача мобилних телефона са 
приказом временских услова



 Оспособљавање ученика за учење, организовање и
вођење пројеката кроз групни рад коришћењем
различитих извора знања.

 Кроз пројектну наставу наши ученици су учили:
-да уче користећи различите изворе
-истражују, претражују
-развијају социјалне вештине,
-сарађују,
-граде позитиван став о себи, стичу самопоуздање



 Иницијатива за пројектну наставу
 Проналажење теме        СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА
 Формулисање циља
 Планирање
 Извођење пројекта. 
 Представљање пројекта. 
 Рефлексија о пројекту.



 Редовни састанци Тима и месечни извештаји
 Дефинисање теме пројектне наставе са ученицима
 Одређивање наставних предмета и одељења који ће 

бити укључени у пројектну наставу(смер електроника, 
укључени ученици из сва четири разреда)

 Анкета за ученике пре и после пројектне наставе
 Реализација часова применом пројектне методе
 Резултат пројектне наставе је и израђен соларни

пуњач мобилног телефона са приказом временских
услова

 Презентовање пројекта, изложба  и писање извештаја



 Предавање о пројектној настави
 Радни материјали 
 Помоћ у припремању часова и активности
 Помоћ у реализацији
 Корелација
 Анализа анкете



Етапа наставне
активности Активност наставника Активност ученика

1. Избор теме и формулисање
оквирног циља пројекта

Заједно са ученицима предлаже теме
и формулише пште образовне и 
пројектне циљеве.

Расправљају и заједно с 
наставником бирају тему.

2. Подела теме на подтеме и 
формулисање посебних циљева за 
сваку подтему

Помаже ученицима у постављању и 
прецизирању подтема.

Предлажу или бирају понуђене
подтеме

3. Формирање група/тимова и 
подела задужења

Формира групе по изабраним 
подтемама водећи рачуна о 
интересовањима ученика

У оквиру малих група/тимова међу
собом деле улоге ради успешније
реализације изабраног задатка.

4. Припремање материјала за 
истраживачки рад

Унапред разрађује задатке, питања з 
истраживачк ирад и припрема 
потребне ресурсе

Прихватају обавезе у изради задатка

5. Одређивање рока за завршетак 
пројектне активности и договор о 
презентацији резултата

Организује расправу и учествује у 
њој.

Расправљају и утврђују облике
презентовања резултата својих
истраживања.

6. Разрада пројекта, истраживање Прати и усмерава рад ученика.

Истражују према унапред
утврђеним задацима и процедурама
уз инструкције
наставника/библиотекара.

7. Обједињавање резултата мањих 
група/тимова

Упућује ученике како да обједине 
резултате.

Обједињују резултате према
прихваћеним правилима.

8. Презентација Наставник организује (јавну) 
презентацију

Извештавају о резултатима свог
рада и добијају повратне
информације

9. Рефлексија
Наставник процењује резултате 
реализованих активности и ефекат 

 

Ученици оцењују читав процес, 
своју улогу и допринос у процесу



 Наставна јединица: Одрживи развој – концепт
 Одељење: 1/3
 Ученици су кроз 3 часа групним радом истражили, обрадили

и презентовали следеће: класификација природних ресурса,
необновљиви природни ресурси, обновљиви природни
ресурси, енергија ветра, енергија воде и степен искоришћења
обновљивих и необновљивих извора.



 Наставна јединица: Извори једносмерне струје
 Одељење: 1/3
 кроз групни рад ученици су имали задатак да проуче

батерије за фотонапонске панеле, принцип акумулирања
електричне енергије као и пуњење и пражњење батерија и
практично прикажу.



 Наставна јединица: Фотоефекат и принцип рада фото-
напонског панела

 Одељење: 2/3
 Кроз групни рад ученици  током више часова су обрадили 

теме: Фотон, особине фотона-честичне и таласне, 
фотоефекат-Ајнштајнова формула, Енергија фотона, 
Принцип рада фото-напонског панела, Положај 
сунца,Температура, Притисак, Влажност ваздуха



 Наставна јединица: Линеарна интегрисана кола
 Одељење: 3/3
 Ученици су се упознали са принципом рада стабилизатора

кроз презентације и предавања, а направили су и макете
једноставних кола са стабилизатором напона, којим су
приказали принцип рада и које ће користити на вежбама.
Приказали су видео снимак којим су објаснили
присутнима начин рада соларног пуњача.



 Наставна јединица: Соларно напајање
 Одељење: 3/3
 кроз групне задатке ученици су самостално обрадили и

представили теме: како функционишу соларни панели,
регулатор пуњења, гел акумулатори и одржавање
соларних панела.



Одељење: 3/3

 представити на енглеском језику пројекат на сајту
 израдити брошуру енглеском када будемо

представљали пројекат
 Превод материјала током реализације пројекта
 Помоћ у организацији изложбе



 Наставне јединице: Упознавање са Ардуино микроконтролером,
Аналогни и Дигитални улази микроконтролера, Регистри за дефинисање
рада микроконтролера, А/Д конвертор,Ослабљивач улазног напона,
Повезивање сензора температуре, притиска,влажности са
микроконтролером,повезивање ЛЦД дисплеја и приказ вредности,Писање
кода за мерење и приказ жељених величина

 Одељење: 4/3 и 4/2





Анкетирано  је 112 ученика пре и после пројектне наставе.

Добит за ученике:
 научио/ла да радим тимски – (58,04%)
 научио/ла да поштујем правила групног рада – (41,07%)
 научио/ла да подучавам друге и јавно излажем –(38,39%)
 научио/ла да износим своје мишљење и сугестије  - (45,54%)
 научио/ла да самостално истражујем – (54,46%)
 научио/ла да користим литературу и доступне изворе знања –

(47,32%)
 усавршио сам  своје дигиталне (информатичке) компетенције -

(38,39%)



 тимски раде, 
 самостално истражују, 
 што радимо сви заједно, а са нама и професор
 сарадња са осталим ученицима, 
 што су сви били укључени, 
 сарадња између ученика и професора у предавању нове 

лекције, 
 што професор подстиче да сами раде, 
 практичан рад, 
 што смо на часу активни.



 Јер је теже радити у групи и уклопити се са свима, 
 То што је било мало времена за презентовање, 
 Што морамо да истражимо литературу, треба 

времена 
 Што немамо више предмета кроз које самостално 

радимо.

Како би оценио колико и како сте радили?
 одличано  31
 врло добаро  54
 добро  23
 Слабо, недовољно  4



Соларни пуњач мобилног телефона са приказом 
временских услова

3Д макета



 Радови на постављању експоната и бетонирању 
стазе

 Припрема изложбе материјала и фотографија са 
пројекта

 Презентација на НВ
 Савет родитеља и ШО
 Новине локалних медија
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