
Школски пројекти у настави биологије 
  
 Школски пројекат је активност која је унапред планирана и има неки циљ. Овако 
дефинисан, школски пројекат би могао да буде и један школски час. Школски час јесте 
активност, за коју се ради припрема и дефинитивно има своје циљеве. Међутим, оно што 
сматрамо пројектом би морало да буде нешто што је ново, јер пројекат настаје из идеје да 
се нешто промени. Још неке особености пројекта су да је он креативна активност и да га 
прати одређена динамика, као и одређен ризик. Такође, по правилу траје више од једног 
школског часа и што је важно, не препоручује се за стицање нових знања. За стицање 
основних знања „резервисани“ су часови. Пројекат служи да се код ђака превасходно 
развије способност примене. Зато би и требало да се одвија у окружењу које подстиче 
истраживачки рад; дакле, где су доступни разни извори информација и где је могуће 
експериментисати, уочавати, описивати... 
 Наставници који су заинтересовани да раде нешто ново и креативно могу да 
осмисле пројекат сами и при томе да користе формуларе који су доступни на разним 
сајтовима, између осталих и сајту Министарства просвете. Уколико је само писање 
превелики „залогај“, онда је „довољно“ прикључити се неком већ постојећем, локалном 
или међународном. Најједноставнији начин је пронаћи их преко претраживача као што је 
Google, где је довољно укуцати кључне речи попут School + international + project + biology, 
уколико тражимо међународни пројекат. Постоје и сајтови специјализовани за наставу, 
попут Currici и GlobalGateway, на којима је могуће пронаћи и домаће и стране школе 
расположене за сарадњу, али и разне друге „алатке“ које могу бити од помоћи у настави; 
идеје за лекције, као и разне активности, корисне линкове, литературу...  Коначно, начин за 
проналажење пројеката су и контакти. На многим методичким семинарима се може чути 
препорука наставницима да потраже истомишњенике; мотивисане људе који желе да раде 
или већ раде у неким пројектима. Осим колега из школе, од помоћи могу бити и људи из 
разних институција.  
 Школске пројекте из области биологије је врло лако пронаћи, пре свега због тога 
што су многи од њих еколошки. Екологија је већ дуже време актуелна због све већег 
уништавања животне средине и развоја свести да ју је потребно очувати. Многе 
организације широм света попут WWF дају подршку школама у таквим пројектима. ОШ 
„Иво Андрић“ из Београда је пример школе у којој се низ година успешно реализују 
еколошки и други пројекти. Један је управо у организацији WWF и носи назив „Europian 
school for a living planet“. Наставници могу да аплицирају за пројекат и уколико успеју, 
добијају бесплатан семинар у Бечу или другом граду где се обучавају за рад на пројекту. 
Моја школа је изабрала да направи филм о оближњој Миљаковачкој шуми. У том филму су 
ђаци приказали да еколошки отисак на шуму не мора да буде превелики уколико се шума 
користи као учионица и вежбаоница. У једном другом пројекту под називом GreenWave су 
учествовали млађи ђаци. Њихов задатак је био да опажају и мере „знаке“ пролећа; брзину 
ветра и количину падавина, а преко апаратуре коју сами могу да направе. Такође, уочавали 
су, сликали и описивали промене на весницима пролећа попут јасена. 
 Корист оваквог начина рада за ђаке је вишеструка. Осим што „добијају“ школу 
какву желе, преузимају и одговорност за сопствено знање. Неретко се дешавало да су 
управо они ти који су опомињали наставнике када је време које треба посветити пројекту. 
Врло је вероватно да ће њихов будући позив захтевати познавање рада у пројектима – из 
области економије, политике, науке, културе... Наш задатак је да их и томе научимо. 
Биологија може да буде добар почетак. 
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