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Приказ књиге Пројектно учење : диференцирана настава за XXI век 

(Бендер, Вилијам Н..Београд: Clio ; Јагодина: Факултет педагошких наука, 2020) 

 

Сажетак: У 2020. години, угледни београдски издавач Клио и Факултет 

педагошких наука из Јагодине заједно су објавили књигу Пројектно учење : 

диференцирана настава за XXI век Вилијама Н. Бендера (превела са енглеског 

Јелена Петровић). Бендер је међу водећим стручњацима у свету на пољу 

инструктивних тактика у образовању и у домену практичних приступа настави. 

Аутор је више значајних књига из области едукације и психологије, као и више 

од 60 стручних радова. Докторирао је у области специјалног образовања на 

Универзитету у Северној Каролини и предавао на водећим америчким 

универзитетима.  

Кључне речи: пројектна настава, диференцирана настава, савремене технологије 

 

Имајући у виду да је и у просветном систему Републике Србије последњих 

година интензивиранa примена пројектнe наставе, у којој се развија 

истраживачки приступ учењу,  ова књига може бити посебно интересантна 

запосленима у просвети који желе да свој рад са ученицима учине ефикаснијим 

и флексибилнијим. У књизи се пројектно учење посматра као приступ 

диференцираној настави, при чему се нарочити значај приписује савременој 

примени технологије у школама. По речима самог аутора, књига је намењена 

свима који раде у просвети, а желе да се професионално усавршавају, нарочито 
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наставницима, члановима управе у школама, запосленима у школским 

окрузима, педагошким стручњацима, наставничким већима и члановима 

школских одбора (стр. 7). Он истиче да је у књизи настојао да покаже како се 

пројектна настава може одвијати у наредној деценији, са напоменом да је таква 

врста наставе подесна и за оне америчке државе, попут Тексаса, које нису 

прихватиле Опште образовне стандарде (www.corestandards.org/the-standards). 

У уводном поглављу књиге аутор дефинише пројектно учење као „рад на 

аутентичним пројектима из стварног живота, заснованим на посебно 

подстицајним и занимљивим питањима, задацима или проблемима” (стр. 13) и 

објашњава због чега оно заслужује место у настави 21. века. Између осталог, 

такав облик наставе помаже ученицима да се снађу у виртуелном свету које 

одликују обиље хаотичних и конфузних информација, чиме се подстичу на 

учешће у планирању пројекта, истраживачком раду и проучавању, а напослетку 

и примени стеченог знања, и у том смислу су веома слични животним 

проблемима. 

У другом поглављу аутор објашњава како се пројектно учење може уклопити у 

савремену наставу, односно да ли га треба користити као допуну наставним 

јединицама или као замену за учење по наставним јединицама у одређеном 

периоду. Такође, осврће се и на изазове пројектног учења из угла наставника, 

наглашавајући да  наставници најпре „треба да утврде у којој мери су спремни 

за такав приступ настави, односно за употребу одговарајуће технологије” (стр. 

48), као и да могу да пронађу партнере међу колегама са којима ће сарађивати 

на примени пројектне наставе. 

Бендер у трећем поглављу наводи основне елементе пројектног учења: 

пројектно сидро којим се укратко описује пројекта и побуђује интересовање 

ученика и водеће питање које је средишња тема пројекта. Такође, истиче и да 

је пружање могућности избора самим ученицима начин да се они активније 

укључе у пројекат и преузму одговорност за његову реализацију, а наглашава и 

важност сарадње и тимског рада. Аутор се у свом делу осврнуо и на примену 

технологије у пројектној настави, запажајући да се технологије у настави и 

наставни програми брзо мењају и „малтене их је немогуће пребројати” (стр. 97). 

Ипак, наводи које су све технологије пожељне у свакој учионици: уређаји 

повезани с интернетом (лаптопови, ајпеди, паметни телефони), модерни 

софтвери за израду презентација (PowerPoint), интерактивна табла за 

презентације, дигиталне камере. Такође, симулације и поучне и едукативне 

игрице: Civilization, Age of Empires, Tabula Digita, Flight to Freedom, али и игре 

алтернативне стварности у којима се информације из стварног света и 

артефакти преплићу помоћу наговештаја и загонетки скривених у алтернативној 

стварности на веб-сајтовима. Истиче и значај школских блогова и викија, у 
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оквиру којих ученици могу на креативан начин да учествују у писању на 

различите теме. 

Наредно поглавље је посвећено педагошком приступу пројектној настави и 

чињеницу да се у таквој врсти наставе улоге наставника и ученика мењају. 

Наиме, „наставник више није предводник нити предавач, већ модератор 

наставе” (стр. 150), а и једни и други ће морати да овладају „многим новим и 

иновативним улогама и умећима” (стр. 151). Аутор прегледом обухвата нове, 

али и већ опробане приступе који се могу применити у пројектној настави:  

самостална истраживања ученика, ватромет идеја и групни рад (када одређена 

група колективно размишља о пројектном задатку), израда ходограма као 

основног средства за организационо планирање помоћу ког ученици мапирају 

пројекат, снимање подкаста – дигиталне датотетке чији је садржај представљен 

у форми радио-емисије, а што ученицима представља додатну мотивацију. 

Бендер у овом делу књиге посебно инсистира на развоју вештине кооперативног 

учења и сматра да наставници треба да знају да нема успешне пројектне наставе 

без развијених способности кооперативног учења (стр. 171), као и да треба да 

помогну ученицима да вештину таквог учења најпре развију у оквиру 

традиционалнијих наставних јединица (стр. 172). Истиче слагалицу као једно од 

првих наставних средстава описаних у литератури  када је у питању 

кооперативно учење. 

Напослетку, Бендер анализира и оцењивање у пројектној настави, констатујући 

да се вредновање рада ученика у пројектном окружењу у извесној мери 

разликује од оцењивања у традиционалној настави, јер се у њој више вреднује 

темељније разумевање, а не само количина запамћеног градива, те и 

„оцељивање мора бити суптилније” (стр. 183). У овом поглављу аутор предлаже 

разне опције за вредновање и оцењивање индивидуалних и групних артефаката, 

као и за закључивање оцена. 

Објективан закључак је да књига Пројектно учење може значајно допринети 

развоју пројектне наставе и у нашој држави, јер пружа и  конкретне, примењиве 

примере који су заиста спроведени у школама, као и корисне савете и 

информације. 


