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Пројекти у настави физике-изазов и перспектива 

Виолета Петровић 

Природно-математички факултет, Крагујевац, Србија 

Апстракт. Реформа образовног система у Републици Србији, која се у континуитету спроводи 
већ дужи низ година, као заједничку нит има „захтев“ који се односи на подизање нивоа 
постигнућа ученика, кроз усвајање функционалних знања и вештина. Један од начина да се 
ово постигне (код физике конкретно)  је настава организована кроз пројекте. Пројекти имају 
за циљ да ученицима омогуће синтезу знања из различитих области како физике тако и 
других наука, кроз решавање задатих конкретних проблема из реалног окружења. Овај рад 
има за циљ да покаже у којој су мери пројекти заступљени у настави физике, као и какви су 
став и искуства наставника о томе. Такође је дат коментар о образовним системима у 
земљама које се налазе у самом квалитативном врху, ако се као критеријум узму резултати 
ПИСА таста, а у којима постоји интегрални блок предмета  Science, као и блокови часова под 
називом Пројекат, а у контексту будућих потенцијалних праваца реформи нашег образовног 
система. На крају рада је дат пример часа(ова) организованог кроз реализацију пројекта. 

Кључне речи: активна настава, ученички пројекти. 

УВОД 

Савремена настава као своје главно обележје истиче усмереност ка исходима и 
постигнућима, односно разумевању градива и способности да се научено примени. 
Текуће реформе наставе инсистирају на међупредметном повезивању и увођењу 
пројектне наставе [1]. Имајући ово у виду јасно је да физика као фундаментална наука не 
сме да се сведе на прикупљање, памћење и репродукцију чињеница. Истраживања 
показују да настава организована тако да ученици слушају предавања и раде задатке на 
нивоу примене формула не доприноси повећању нивоа постигнућа [2], већ настава која је 
организована начин да ученици разумеју шта су физика и наука уопште, и како је могуће 
стечена знања практично применити. Један од начина да се ово постигне је настава 
организована тако да се тежиште активности помери са наставника ка ученицима, чиме 
они постају носиоци наставног процеса у смислу да активно стичу знања, док је улога 
наставника да организује наставни процес, усмерава и прати рад ученика, и да га на крају 
вреднује. Оваква организација наставе има за циљ и да уважи индивидуалност ученика, 
односно да се прилагоди његовим интересовањима и потребама. 

Настава организована на овај начин се дефинише као активна, а настала је као потреба 
да се унапреди традиционална настава која је била прилагођена просечном ученику и у 
којој је улога ученика била исувише пасивна. Идеја о активном учењу потиче из прве 
половине прошлог века и може се наћи у радовима Џона Дјуиа и Марије Монтесори [3,4].  
Конкретно Дјуи је сматрао да активно учење представља овладавање вештинама, као и да 
је најсврсисходније учење оно које захтева директну активност ученика [5]. У прилог овоме 
иду и истраживања која показују да се највећи трансфер знања од наставника ка 
ученицима остварује у комбинацији аудиовизуелне перцепције и моторне активности 
ученика, чак 90% [6]. 
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На крају овог дела треба напоменути да физика, потпуно супротно од очекиваног на 
основу садржаја којима се бави, наилази на неразумевање и незаинтересованост код 
ученика, при чему ово није случај само у Србији [7]. У овој чињеници треба тражити  разлог 
постојања дуге традиције истраживања ставова ученика о физици [8]. Показује се да је 
заинтересованост ученика за физику кључна за њен одабир (када се физика јавља као 
изборни предмет) и учење. Пракса показује да је један од начина да се ученици мотивишу 
и заинтересују за физику пројектно оријентисана настава (project based learning). 

ПРОЈЕКТИ У НАСТАВИ ФИЗИКЕ 

Последње реформе образовног система Републике Србије као битну новину најављују 
увођење пројеката у наставне планове и програме основног и средњег обазовања [9]. 
Стиче се утисак да се на овај начин, бар формално, тежи приближавању образовним 
системима земаља које се по резултатима провере нивоа постигнућа ученика, као што је 
ПИСА тестирање [10], котирају знатно боље од нас. Додатно, разлоге за ово треба тражити 
и у чињеници да се настава базирана на пројектима сматра једном од најефектнијих 
метода која омогућава подучавање науке на ученицима разумљив начин. 

Пројекти могу да се дефинишу као облик самосталног истраживачког рада, у којем 
ученици развијају способност коришћења литературе, посматрања појаве, бележењa 
опажених појединости и извођењa закључака ради решавања проблема [11]. Такође 
пројекти могу да се опишу као концепт стварања услова у којима ученици могу да уче 

сложенија знања и вештине која су им неопходна за живот у 21. веку [12]. Предности 

система образовања који је заснован на пројектима је вишеструк [13]: развијање 
мотивације и преузимање одговорности, развијање тимског духа и комуникационих 
способности, сарадње и социјализације међу ученицима, могућност да се учење 
прилагоди сопственим потребама, знање стечено на овај начин је трајније, процена 
постигнућа ученика се заснива на критеријумима који се примењују у реалном животу 
(одговорност, постављање циљева, квалитет реализације), и на крају ученици имају 
могућност да свој рад презентују што има вишеструке позитивне педагошке ефекте. 

Аутор је имао циљ да кроз разговор са професорима физике дође до конкретних 
сазнања која би пружила информацију о искуствима, резултатима и проблемима у настави 
физике организоване кроз пројекте. Међутим у овом тренутку овакав облик организације 
наставе није заживео у довољној мери да би се добили валидни резултати и 
репрезентативна слика, тако да ће бити пренети резултати истраживања које је 
спроведено у САД.  Истраживање [14] је показало око 45% ђака оцењује наставу 
организовану кроз пројекате као интересантну, а њих око 55% као веома интересантну. 
Сви ђаци су се сложили да их је примена пројекта мотивисала на учење физике. Такође, у 
највећем проценту су изабрали „strongly agree“ када се радило о оцени да је оваква 
настава допринела развијању критичног размишљања и рада у (групи) тимовима. 

Главна предност пројектно оријентисане наставе је то што омогућава развој кључних 
компетенција кроз мултидисциплинарни приступ наставним садржајима, и 
међупредметну повезаност. Ово пројектну наставу дефинише као интегративну којом се 
свет око нас посматра као целина и као такав се и проучава.  

Улога наставника и ученика 

Организација наставе физике кроз пројекте је комплексна активност која од наставника 
тражи један потпуно другачији вид ангажовања него код класично организованог часа. 
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Због овога је прецизно дефинисање задатака наставника и ученика кључно за успешну 
реализацију часа. Потребно је пажљиво одабрати тему и испланирати све кораке 
реализације пројекта. Треба јасно дефинисати циљеве и исходе, временске оквире, 
упутити ученика на литературу, помоћи им око израде плана и на крају извршити 
евалуацију читавог процеса, уз обавезну презентацију остварених резултата. Потребно је 
и веома важно садржаје физике повезати са другим предметима (информатика, 
математика, биологија и то првенствено део који се бави очувањем животне средине-   
екологијом,....) и остварити сарадњу са колегама. Све ово одступа од класичне наставе 
због чега је образовање наставника у циљу праћења савремених тенденција и актуелних 
садржаја неопходна. 

Избор теме је први, и уз планирање реализације један од најважнијих корака. Постоји 
широки спектар потенцијалних тема за ученичке пројекте, а приликом избора треба 
водити рачуна о градиву које се обрађује, на начин да га је могуће повезати са актуелним 
садржајима и темама из свакодневног живота. Истина је да би наставни планови и 
програми, у настави у којој су пројекти у већој мери заступљени, морали да буду 
флексибилнији него што је то сада случај. 

Улоге наставника и ученика могу да се посматрају кроз етапе у реализацији пројекта: 
1. Избор теме – тему могу да предлажу заједно и наставник и ученици.  
2. Подела на групе - наставник формира групе. Ученици се у оквиру група организују 

ради успешне реализације задатка. 
3. Припрема материјала за истраживачки рад – овде је улога наставника кључна и 

огледа се у планирању корака, рашчлањавању проблема, формулисању питања,  
усмеравању на литературу. 

4. Разрада пројекта - наставник прати и усмерава ученике, док ученици на основу 
дефинисаног плана извршавају задатаке. 

5. Презентација и евалуација рада – наставник врши евалуацију, а ученици 
презентацију резултата рада. 

Примери 

У литератури и на интернету се може наћи велики број примера пројеката из 
различитих области физике које је могуће преузети и уз одређене промене и одговарајућу 
припрему прилагодити за рад на часу1.  

За ову прилику аутор је изабрао пример из области електромагнетне индукције која се 
као наставна тема обрађује у трећем разреду средњих школа (гимназије) и један пример 
везан за обновљиве изворе енергије. Енергија се као тема прожима кроз целокупно 
градиво физике, а прича о обновљивим изворима енергије је веома актуелна. 

Мотивација за пример из области електромагнетне индукције су првенствено искуства 
професора која говоре да наставне јединице у оквиру ове теме ученицима нису 
најразумљивије, односно да их сматрају апстрактним, па је један од начина да се овај 
проблем превазиђе обрада ових наставних јединица уз активну улогу ученика, као и 
повезивање карактеристичних физичких феномена са ученицима интересантним и 
познатим стварима из свакодневног живота, као што је бежични пренос енергије. Такође 
ову наставну тему би било интересантно обрадити и кроз пројекат о електричним 
аутомобилима. 

Други пример је инспирисан проблемом глобалног загревања и климатским промена, 
и са тим у вези обновљивим изворима енергије и потребом за очувањем животне 
средине. 

                                                                 
1 https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/list приступљено 30. 01. 2018. 

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/list
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Бежични пренос електричне енергије 

Пројектни задатак: Бежични пренос електричне енергије2. 
Мотивација: Никола Тесла и Хајнрих Херц су у XIX веку поставили теоријски модел 

бежичног преноса електричне енергије, који у пракси није заживео на начин на који је то 
Тесла замислио. Разлога је пуно, а сам Тесла је о овом свом изуму рекао да “Свет није био 
спреман за њега. Био је исувише испред свог времена“ [15].  Основну идеју ова два 
научника је било могуће реализовати експерименталним путем, па је Тесла 1899. године 
успео да упали 25 флуоресцентних лампи које су се налазиле 40 км далеко од извора 
напајања. Нажалост, Теслина идеја о бежичном преносу енергије је до сада остварена 
само у области малих снага. 

Корелација: техничко образовање, информатика.  
Време реализације: један час. 
Теорија: Концепт бежичног преноса електричне енергије је базиран на 

електромагнетном пољу и електромагнетној индукцији. Добијање електричне струје 
помоћу магнетног поља назива се електромагнетна индукција, а сама струја добијена на 
овај начин – индукована електрична струја. Енглески физичар Фарадеј је показао да 
променљиво магнетно поље индукује електричну струју и дефинисао Фарадејев закон 
електромагнетне индукције: индукована електромоторна сила у неком колу је директно 
пропорционална брзини промене магнетног флукса кроз коло: 

 휀 = −𝑁
𝑑Φ(𝑡)

𝑑𝑡
, (1) 

где је 휀 – електромоторна сила, 𝜙 -магнетни флукс, 𝑁 је број намотаја у калему а 𝑡 је време. 
 Реализација: Потребан материјал: лак жица, извор напајања подешен на 1 V, модел 

транзистора 2N2222A, ЛЕД диода, две изоловане жице. 
Направити калем који се састоји од 24 намотаја и 3 извода. Један извод се прави на 

дванаестом намотају (средина калема) и он се прикључује на позитиван пол извора 
напајања. Преостала два извода се праве на двадесетчетвртом намотају и прикључују се 
на базу и колектор транзистора. На слици 1 је дата шема реализације пројекта. 

 

СЛИКА 1.  Шема реализације пројекта. 

Ознаке е, б, к на слици 1 означавају изводе емитера, базе и колектора транзистора. 
Како поставка пројекта изгледа у фази реализације приказано је на слици 2. 

Kоло приказано на слици 2 (десно) се састоји из два намотаја бакарних жица која по 
својој функцији представљају предајник и пријемник. Када се струја пусти кроз коло 
предајника око калема се ствара магнетно поље. Магнетно поље калема на који је 
прикључен транзистор постаје променљиво када му се довољно приближи калем са ЛЕД 

                                                                 

2 Пројекат „Бежични пренос електричне енергије“ је реализован на Институту за физику, ПМФа у Крагујевцу, 

у оквиру Радионице за примењену физику и електронику која је  оформљења у циљу промоције физике. 
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диодом. Услед постојања променљивог магнетног флукса у калему са ЛЕД диодом се 
индукује електромоторна сила међусобне индукције (што доводи до тога да ЛЕД диода 
почиње да светли).  

 

СЛИКА 2.  Кораци у реализацији: лево коло пријемника, формира га калем са ЛЕД диодом, средина 
коло предајника које формира намотај калема на који је прикључен транзистор, десно 

демонстрација електромагнетне индукције. 

Исходи: Ученици су упознати са појмовима магнетно поље, електромагнетна 
индукција, флукс. Увиђају везу између напона напајања и интензитета светлости диоде. 
Разумеју идеју безжичног преноса енергије.  

Ветропаркови 

Пројектни задатак: Ветропаркови - колико је Србија (неки конкретни град или област) 
погодна за изградњу ветропаркова. Снага ветра. 

Мотивација: Глобално загравање и климатске промене проузроковане између осталог 
и сагоревањем фосилних горива, нарочито оних базираних на нафти и угљу, представљају 
једну од најозбиљнијих опасности за планету Земљу. Из овог разлога је прича о 
обновљивим изворима енергије све актуелнија. Један од обновљивих извора енергије је 
и енергија ветра (Сунца). Иако у Србији постоји потенцијал (око 15% укупног енергетског 
потенцијала) тренутно овакав вид производње енергије није значајно заступљен. Први 
ветропарк је отворен у Кули3, 2015, а у изградњи су два ветропарка у Малибунару и 
Алибунару. Обновљиви извори енергије не загађују ваздух, не проузрокују киселе кише, 
не производе отпад. Имајући све ово у виду, многе земље су значајно повећале удео 
енергије добијене из ветропакова у укупној количини произведене енергије4. На слици 3 
је приказан удео појединих извора у укупној маси произведене енергије, у Европској 
Унији, за период 2005-2016 [16]. Може се видети да производња енергије коришћењем 
снаге ветра бележи константан раст.  

Корелација: географија, биологија (екологија), информатика, ликовно. 
Време реализације: један дан - једно тромесечје. 
Теорија: Почеци коришћења енергије сежу далеко у прошлост (покретање бродова), 

да би се временом тежиште примене померило ка производњи енергије (струје) преко 
ветрењача до ветропаркова данас.  

Ветар се дефинише као хоризонтално струјање ваздуха настало као последица разлике 
у температури, односно разлике у притиску у атмосфери. Последица је Сунчевог зрачења 
па се зато може рећи да енергија ветра у ствари представља енергију Сунца.  

                                                                 
3 http://rs.n1info.com/a108591/Biznis/Otvoren-prvi-vetropark-u-Srbiji.html (приступљено 31. 01. 2018). 
4 http://gwec.net/publications/global-wind-report-2/ (приступљено 29. 01. 2018). 

http://rs.n1info.com/a108591/Biznis/Otvoren-prvi-vetropark-u-Srbiji.html
http://gwec.net/publications/global-wind-report-2/
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СЛИКА 3.  Кумулативни преглед удела извора енергије у Европској Унији 2005-2016. 
Прилагођено из [16]. 

Кинетичка енергија ветра је: 

 Ек =
1

2
𝑚𝑣2 =

1

2
𝜌𝑉𝑣2 =

1

2
𝜌𝐴𝑣∆𝑡𝑣2, (1) 

где су 𝜌, 𝑚 и 𝑉 густина, маса и запремина ваздуха обухваћене пропелером ветрењаче, ∆𝑡 
је време за које се врши посматрање, А је површина пропелера (А = 𝑟2𝜋,  𝑟 је полупречник 
пропелера) и 𝑣 је брзина ветра [17]. Полазећи од дефиниционог израза за снагу и 
узимајући у обзир израз (1), добија се да је снага ветра, 𝑃: 

 𝑃 =
Ек

∆𝑡
=

1

2
𝜌А𝑣3, (2) 

Потребан материјал: лист папира, дрвени штапић5, лењир, анемометар (опционо). 

 

СЛИКА 4.  Папирна ветрењача – како је направити. 

Направити папирну ветрењачу и изабрати локације и дефинисати временске оквире у 
којима ће се мерити снага ветра. 

Брзина ветра може да се мери коришћењем мерног инструмента анемометра или у 
случају да инструмента нема помоћу Бофорове скале [18]. Скала коју је успоставио 
енглески хидрограф Франсис Бофор 1805. године је међународно је призната 1874. године 
и од тад се користи. Има дванаест степени, а овде ће као илустација бити наведено пар– 
поветарац (повремено помера лишће на дрвећу) има брзину од 2,4 m/s, ..., јак ветар 
(повија веће гране дрвећа) има брзину од 9,3 m/s, ..., олујни ветар (повија тања стабла) 
има брзину од 15,5 m/s, ...., оркан (разарајуће дејство) има брзину већу од 38,4 m/s (>125 
km/h).  На основу опажаја ученици одређују брзину ветра и рачунају снагу. 

Исходи: Ученици су упознати са различитим изворима енергије, као и значајем који 
растућа употреба обновљивих извора енергије има за нашу планету. Упознати су на који 
начин се снага ветра преводи у електричну енергију. Разумеју да употребом нових 
технологија правимо позитивне кораке у односу са природом. Схватају значај доношења 
одлука које одређују начин на који ће природни ресурси бити коришћени. 

                                                                 
5 Ветрењачу је могуће направити и од било ког другог материјала. Овде је узета најједноставнија 

реализација.  
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ЗАКЉУЧАК 

У време када се физика, не само код нас, већ и у свету суочава са проблемом 
незаинтересованости ученика и доживљавањем физике као тешког и апстрактног 
предмета, обавеза свих нас који смо укључени у наставни процес је да учинимо све како 
би смо садржаје физике приближили ученицима и учинили је интересантним и 
разумљивим предметом, што физика и јесте. Један од начина да се ово постигне је настава 
физике организована кроз пројекте. Оваква организације подразумева активну улогу 
ученика што се показује као кључни предуслов за повећање мотивације за учење физике, 
и трансфера знања ка ученицима. 
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