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АПСТРАК Т

На пројектну наставу се гледа као на алтернативу традиционалном трансмисивном при-
ступу настави. Међутим, постоји невелики број метааналитичких истраживања која на-
стоје да синтетишу налазе примарних истраживања с циљем одређивања општег ефекта 
пројектне наставе на академско постигнуће, док на националном и регионалном истра-
живачком подручју готово и да није било таквих подухвата. Циљ овог истраживања је-
сте синтеза емпиријских налаза о eфектима пројектне наставе на академско постигнуће. 
Осамнаест релевантних студија (N = 2518) испунило је критеријуме за укључивање у 
метаанализу. Статистичка анализа под претпоставком модела варијабилних ефеката 
упућује на то да постоји слаби до умерени ефекат пројектне наставе на академско по-
стигнуће ученика (Hedges‘ g = 0,387 [95% CI: 0,027 | 0,747], Z = 2,109, p = 0,035). Резултати 
показују да је оправдано даље истраживати концепт пројектне наставе како би се прона-
шли оптимални начини за имплементацију овог вида наставе.
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ТЕОРИЈСКИ УВОД

У критичким разматрањима квалитета процеса поучавања и учења у школа-
ма често се указује на то да се у пракси још увек тешко прави помак од ре-
цептивне (трансмисивне) наставе, која је заснована на традиционалој парадиг-
ми преношења садржаја образовања са наставника на ученике углавном путем 
фронтално организованих активности (Radulović i Mitrović, 2015). Стога су се 
појавиле различите иницијативе за превазилажења оваквог стања, највећим 
делом усмерене на измене позиција и улога ученика и наставника и креирање 
другачијих модела наставе. Њихов циљ је заједнички – ангажовање ученика 
путем различитих самосталних или групних активности како би се развило 
критичко мишљење и вештине потребне за решавање практичних проблема 
(Condliffe et al., 2017). Један од таквих модела је пројектна настава1 – модел 
наставе оријентисан на изграђивање и развијање знања и способности ученика 
кроз рад на истраживачким пројектима (Ristanović, 2019). 

Пројектна настава припада групи модела наставе чије теоријско-мето-
долошко утемељење почива на конструктивистичком и истраживачком при-
ступу учењу и настави. У том смислу, рад на истраживачким пројектима под-
разумева да ученици изграђују (конструишу) знање (Scardamalia & Bereiter, 
2003) следећи методологију сличну оној коју користе научници (Pedaste et al., 
2015). Поред коришћења научне методологије, пројектна настава је у складу 
и са Пијажеовом (Piaget) метафором дете као научник, којом је алудирао на 
сличности између истраживачких активности научника и дечијег формирања 
научних знања (Krnjajić, 2004). Ученици настоје да путем аутентичних проје-
ката, заснованих на подстицајним и занимљивим питањима и задацима, ис-
траже проблем идентификован у реалним животним ситуацијама и осмисле 
одговарајуће решење (Bender, 2020). Прегледом релевантне литературе може се 
уочити да различити аутори наводе мање-више сличне карактеристике, спец-
ифичности и етапе организације и реализације пројектне наставе (на пример: 
Darling-Hammond et al., 2008; Grant, 2002). На основу анализе радова наведе-
них аутора као суштинске етапе пројектне наставе могу се издвојити: (1) по-
стављање водећег проблемског питања, (2) израда пројекта, (3) спровођење 
истраживања и (4) представљање резултата истраживања на различите начине. 
Ови аутори напомињу и да би током остваривања једног пројектног циклуса 

1 Поред термина пројектна настава у литератури која се бави овом проблематиком се 
могу пронаћи и синонимни термини, као што су пројектно учење, пројектно заснова-
но учење (енг. project-based learning), пројектни модел наставе и слично. Узимајући у 
обзир да се у програмима наставе и учења за основну школу и средње школе и у дру-
гим званичним документима из области образовања и васпитања у Републици Србији 
употребљава термин пројектна настава, аутори овог текста су се определили за њего-
во коришћење.
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посебну пажњу требало посветити и примени савремених технологија и раз-
вијању ученичке аутономије и њихове сарадње.

Водеће питање (енг. driving question) је питање или задатак проблемског 
типа на које ученици треба да одговоре планирањем и спровођењем одгова-
рајућег заједничког истраживања. Назива се водећим јер има улогу полазне 
основе за даље организовање пројектних активности (Blumenfeld et al., 1991) 
и води ученике кроз процес усвајања и разумевања кључних научних појмо-
ва, али и развијања вештина неопходних за живот у 21. веку (Bender, 2020). С 
обзиром на то да се великом броју наставних активности приговара да су неа-
утентичне, засноване на апстрактним појмовима и неодговарајућим примери-
ма, те имплицитно ограничене школском културом (Brown, Collins & Duguid, 
1989), водећа питања имају и улогу једног од важних механизама за увођење 
аутентичних пројектних задатака у наставу. Под аутентичношћу се подразуме-
ва задавање различитих питања и задатака проблемског типа, који су изазовни, 
занимљиви и значајни за ученике, јер се баве стварним проблемима из непо-
средног животног окружења. Наиме, до решења је могуће доћи на различите 
начине, избором различитих пројектних активности; решење проблема је мо-
гуће демонстрирати, а у току процеса решавања проблема постоји могућност 
сарадње са другима (Blumenfeld, Marx, Patrick & Krajcik, 1998). Када се водеће 
питање дефинитивно утврди, приступа се изради пројекта.

Темељна израда пројекта, која подразумева осмишљавање истраживања 
и планирање истраживачких процедура (Krajcik et al., 1998), јесте кључна ак-
тивност по којој је овај модел наставе и добио назив, и по чему се, према схва-
тањима појединих аутора (Chen & Yang, 2019), разликује од других сродних 
модела. Ученици треба да одлуче шта ће предузети како би спровели истра-
живање и одговорили на водеће питање (Bender, 2020) и да добро објасне које 
податке треба да прикупе, како ће то да ураде, која им је опрема потребна, која 
ће бити задужења чланова пројектног тима, како ће се испланирати време и 
слично (Ristanović, 2019).

Добро осмишљен и написан пројекат неопходан je услов за следећи корак 
– спровођење истраживања. Истраживање подразумева прикупљање података 
и представља активност којом ученици стичу знања битна за одговор на водеће 
питање. Овај процес је двојак и обухвата моделе библиотечког (Polman, 1998) 
или иницијалног (Bender, 2020) и емпиријског истраживања. Библиотечко 
истраживање је процес долажења до основних информација о теми (Polman, 
1998) у којем се ученици претрагом штампаних или електронских извора упо-
знају са садржајима теме. Следи емпиријско истраживање током којег се по-
сматрају одређене појаве и процеси на терену, најчешће ван школе, спроводе 
експерименти и слично. Добијени подаци се анализирају, издвајају се они који 
су суштински значајни за одговор на водеће питање, формулишу се закључци и 
одређују начини представљања резултата истраживања.
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Представљање резултата до којих су ученици дошли током рада на 
пројекту чини још једну есенцијалну компоненту пројектне наставе (Blumenfeld 
et al., 1991). Резултати пројекта се често називају артефактима и употребом 
овог термина, карактеристичног пре свега за археологију, наглашава се да ре-
зултат мора да буде конкретан, опипљив продукт. У зависности од карактера 
пројекта и узраста и оспособљености ученика, дијапазон артефаката се може 
кретати од писаних радова (различите врсте извештаја), комбинације вербал-
них и визуелних начина представљања информација (на пример, постер или 
Power Point презентације или новински чланци), аудио, визуелних, аудио-ви-
зуелних и мултимедијалних записа (на пример, тонски записи, видео-снимци 
или веб-сајтови), просторних аналогија (на пример, макете или модели), до 
уметничких радова, представа и слично. Саставни део ове активности чини и 
рефлексија, утврђивање у ком степену је одговорено на водеће питање, кри-
тичка анализа представљаних артефаката и размена искустава стечених током 
рада на пројекту.

Када се говори о употреби технологије, треба истаћи да је развој модер-
них технологија крајем 20. века и у 21. веку утицао на дигитализацију различи-
тих друштвених сфера и смањење могућности функционисања појединца без 
поседовања одговарајућих дигиталних компетенција. Овакво стање, посебно 
чињеница да млади одрастају у дигиталном технолошком окружењу, неумитно 
се одражава и на образовни систем у којем се стицање и развијање дигиталне 
компетенције сматра једним од императива. У складу са тим, у актуелним при-
ступима теорији и пракси пројектне наставе значајна пажња се поклања упо-
треби технологија које могу да обезбеде ефикасно учење (Ristanović i Banđur, 
2020). Глобално доступна технолошка достигнућа која су блиска ученицима 
имају вишеструку примену током рада на пројектима и омогућавају брзо до-
лажење до неопходних информација, решавање симулираних проблемских си-
туација, виртуелне посете одређеним институцијама или пределима, комуни-
кацију у реалном времену са просторно удаљеним ученицима, наставницима 
или стручњацима, стварање и презентовање различитих садржаја и артефаката 
и слично (Bender, 2020; Kolb, 2019; Krajcik & Czerniak, 2008). Иако се пројектна 
настава подржана дигиталним технологијама и онлајн окружењем у развије-
ним земљама спроводи већ две деценије, многе од набројаних могућности су 
се показале неопходним у измењеним условима извођења наставе тек почет-
ком пандемије вируса COVID-19. Подстакнуто је коришћење више хибрид-
них модела наставе, као што су онлајн пројектна настава (енг. OPBL – online 
project-based learning; Thomas & MacGregor, 2005), пројектна настава у изокре-
нутој учионици (енг. PBL-FC – project-based learning in flipped classroom; Chua 
& Islam, 2021) или пројектна мешовита настава (PBBL – project-based blended 
learning; Tong, Kinshuk & Xuefeng, 2020). 



265ЕФЕКАТ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ НА АКАДЕМСКО ПОСТИГНУЋЕ: МЕТААНАЛИЗА | 

Како унапредити аутономију ученика и подстаћи сарадњу између разли-
читих актера наставног процеса, нека су од централних питања у проучавањи-
ма образовноваспитног рада (Havelka, 2000; Ševkušić i Stanković, 2012). Када је у 
питању аутономија ученика, она се у пројектној настави тумачи као глас и из-
бор ученика (Bender, 2020) – могућност да одлучују о различитим елементима 
пројектног рада, а степен ученичке аутономије поједини аутори користе и као 
критеријум за класификацију пројеката (de Graaff & Kolmos, 2007). Аутономија 
највећим делом зависи од искуства и узраста ученика и њен ниво се креће од 
ограниченог учешћа ученика у формулисању теме и водећег питања пројекта 
или избора група, до потпуно самосталног осмишљавања целокупног пројекта. 
У пројектној настави, у односу на традиционалну наставу, улоге наставника и 
ученика се мењају, па се од наставника очекује да ученицима пруже помоћ и 
подршку у креирању окружења за учење у којем ће се знања изграђивати што 
самосталније, или у сарадњи са другим ученицима (Darling-Hammond et al., 
2008). С обзиром на то да пројектна настава почива на социоконструктиви-
стичкој тези да социјална, а нарочито вршњачка интеракција има веома важну 
улогу у процесу учења (Schunk, 2004), рад на пројектима се обично изводи у 
малим групама (Chen & Yang, 2019). Ученици се подстичу да заједнички долазе 
до решења водећег питања, чиме се развијају сарадничко понашање, критичко 
мишљење и вештине комуникације (Krajcik & Czerniak, 2008). 

Описане етапе и карактеристике пројектне наставе указују на постојање 
одређених значајних разлика у односу на традиционалну наставу. С обзиром 
на то да наставници у Србији немају довољно, пре свега, практичног искуства 
у раду са овим моделом, очекивано је да ће се појавити низ осетљивих питања, 
али и различитих проблема током његове примене. Наиме, у Србији је пројект-
на настава постала заступљенија тек у скорије време, а такво стање је резултат 
реформе образовања која промовише интегрисани приступ учењу и поучавању, 
оријентисан на развијање компетенција и остваривање исхода. У реформиса-
ним плановима и програмима наставе и учења за основне школе пројектна на-
става је дефинисана као обавезан начин рада који треба да послужи за стицање 
и развијање функционалнијих знања и међупредметних компетенција код 
ученика, и њена примена се поставља као формални захтев (Program nastave 
i učenja za I razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2018). Такође, од школске 
2018/2019. године гимназије су добиле нови План и програм наставе и учења, 
по ком је уведено 13 изборних програма међупредметног карактера, а чија је 
реализација замишљена путем пројектне наставе (Pravilnik o planu i programu 
nastave i učenja za gimnaziju, 2020). Што се наше земље тиче, ради подршке им-
плементацији пројектне наставе у Србији развијене су обуке, приручници и 
други помоћни материјали. Судећи по подацима Завода за унапређивање об-
разовања и васпитања, у периоду од 2018. до 2020. године кроз наведене обуке 
прошло је око 55.000 полазника (Đerić, Malinić & Đević, 2021). Питање квалите-
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та тих обука остаје отворено за нека будућа истраживања. Изузетно је важно да 
наставници разумеју шта је пројектна настава, како се користи, али и зашто и у 
којим случајевима је њена примена успешна (Condliffe et al., 2017), односно да 
буду сигурни да је њена успешност и научно доказана (Bender, 2020). 

У литератури се може пронаћи приличан број појединачних емпиријских 
студија, као и већи број прегледних радова, који указују на позитивну везу из-
међу пројектне наставе и исхода учења, али и идентификују изазове са којима 
се сусрећу ученици и наставници (Balemen & Özer Keskin, 2018; Bender, 2020; 
Bradley-Levinе & Mosier, 2014; Chen & Yang, 2019; Condliffe et al., 2017; Hasni et 
al., 2016; Holm, 2011; Kokotsaki, Menzies & Wiggins, 2016; Legget & Harrington, 
2021; Thomas, 2000). Резултати различитих истраживања се могу сумирати у 
неколико тачака.

1) Највећи број истраживања о пројектној настави бави се питањем ака-
демских постигнућа. Студије о односу између пројектне наставе и ака-
демских постигнућа ученика надмашују број истраживачких студија које 
испитују ефекте пројектне наставе на неке друге исходе учења (Condliffe 
et al., 2017). Према тим налазима, пројектном наставом се унапређују 
академска постигнућа ученика, когнитивне вештине вишег нивоа, као 
и способност ученика да знања примене у новим ситуацијама (Thomas, 
2000). Идентификован је позитиван утицај на развој когнитивних спо-
собности и ангажовање ученика који имају нижа академска постиг-
нућа (Bender, 2020), недовољно претходно знање и просечне и ниске 
вербалне способности, као и на ученике који су на почетку показивали 
мањи ниво интересовања за поједине наставне предмете (Bradley-Levine 
& Mosier, 2014). Ученици у чијим је одељењима примењена пројектна 
настава остварују боља постигнућа на тестовима знања од вршњака 
са којима се ради путем традиционално конципиране наставе (Holm, 
2011), а то се нарочито показује када су у питању процедурална знања 
(Ristanović, 2019). Што се трајности знања тиче, садржаји научени то-
ком рада на пројектима остају дуже упамћени него када се усвајају ре-
цептивним путем (Bender, 2020).

2) Пројектна настава се показује успешном у савладавању различитих 
предметних дисциплина. као што су предмети из природних и технич-
ких наука, математика, али и историја и економија (Bender, 2020; Krajcik 
& Czerniak, 2008).

3) Овај модел наставе позитивно утиче на развој критичког мишљења – 
ученици су знатно унапредили вештине критичког мишљења попут 
синтезе, процењивања, предвиђања и промишљања (Bradley-Levine & 
Mosier, 2014). Поред тога, сматра се да је методологија учења заснована 
на пројекту корисна у домену развоја емоционалних, психомоторних 
и истраживачких вештинa, подстиче самопоуздање ученика и мотива-
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цију за учење, самоиницијативност, одговорност и сарадњу са другим 
ученицима кроз заједничке активности (Baran, Maskan & Yasar, 2018; 
Bender, 2020; Chen & Yang, 2019; Holm, 2011; Ristanović, 2016; Ristanović, 
2018).

Пројектна настава у 21. веку увелико добија на значају када је образовна пракса 
у питању. Међутим, то не мора нужно значити и емпиријски доказан (позити-
ван) ефекат пројектне наставе на академско постигнуће. Циљ овог рада јесте да 
се провери да ли постоји општи и робустан емпирисјки налаз који би ишао у 
прилог постојања ефекта пројектне наставе на академско постигнуће ученика 
(у поређењу са традиционалним облицима наставе). У вези с тим, формулисана 
је и главна истраживачка хипотеза која се тестира у оквиру овог синтетичког 
истраживања:

• HG: Постоји ефекат пројектне наставе на академско постигнуће ученика 
различитих узраста, односно ученика различитих нивоа школовања.

Међу радовима чији је циљ усмерен на синтезу налаза примарних истражи-
вања која се баве ефектом пројектне наставе на академско постигнуће (однос-
но њиховом повезаношћу), издваја се онај Чена и Јанга (Chen & Yang, 2019), 
који утврђују да пројектна настава има умерени до високи позитиван ефекат на 
академско постигнуће ученика у поређењу са традиционалном наставом (d+ = 
0,71). Ови аутори су поредили ефекте пројектне наставе са ефектима традицио-
налних облика наставе на академска постигнућа ученика. Чен и Јанг су на већем 
броју примарних студија установили да улогу модератора између пројектне 
наставе и академског постигнућа могу имати врста градива, локација школе, 
време посвећено пројектној настави и коришћење савремених технологија, док 
модераторски ефекти изостају када су у питању величина одељења која раде по 
моделу пројектне наставе и фаза образовног циклуса у којој се ученици налазе 
(Chen & Yang, 2019).

МЕТОДОЛОГИЈА

Потрага за примарним изворима и критеријуми 
подобности студија

Претрага примарних извора вршена је децембра 2020. године, најпре на енгле-
ском, а потом и на српском језику (мада истраживања на спрском језику није 
било у коначној бази података). Стратегија претраге подразумевала је систе-
матску потрагу за примарним студијама, превасходно помоћу академског пре-
траживача Google Scholar (по препоруци Чена и Јанга, а због потенцијалног изо-
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стављања подобних студија услед претраге појединачних истраживачких база; 
Chen & Yang, 2019), уз претраживање базе Educational Resources and Information 
Center (ERIC), као допунског извора информација и највеће истраживачке базе 
из области образовања. Испоставиће се да је највећи број истраживања про-
нађен у ERIC бази, али и на Google Scholar претраживачу. Коришћене су следеће 
фазе претраге:

„project based learning” academic OR educational OR school achievement 
OR performance OR success

односно, при претраживању на српском језику:

„projektna nastava” OR „projektno učenje” akademsko OR obrazovno 
OR školsko postignuće OR uspeh

То значи да су кључне речи (односно комбинације речи) биле: (1) project 
based learning, односно projektna nastava или projektno učenje; (2) academic 
или educational или school, односно akademsko или obrazovno или školsko; (3) 
achievement или performance или success, односно postignuće или uspeh. Овак-
ва стратегија претраге одабрана је због релативно једнаке заступљености свих 
наведених термина и њихових комбинација у савременој образовно-психо-
лошкој литератури. Договорено је да критеријум престанка даље претраге 
представљају три узастопне странице без релевантних резултата на претражи-
вачу Google Scholar, односно у бази ERIC.

Овом метаанализом обухваћена су рецензирана примарна истраживања 
објављена у научним часописима (од којих су неки индексирани на SCImago 
листи) и који су објављени од јануара 2000. године до децембра 2020. године. 
Утврђени су следећи критеријуми подобности истраживања: (1) укључене су 
студије чији су узорак чинили ученици свих узраста и образовних нивоа, без 
обзира на њихов пол, расу и друге демографске карактеристике; (2) подобним 
су сматрана само она истраживања у којима су упоређивани ефекти пројектне 
наставе и традиционалног приступа на академско постигнуће ученика посред-
ством експерименталног или квазиексперименталног истраживачког присту-
па; (3) у метаанализу су укључене студије које поседују прецизне информације 
о величини узорка, односно група, као и одговарајуће статистичке показатеље 
које је могуће међусобно конвертовати по потреби – t-статистици, F-статисти-
ци, χ2-статистици, аритметичке средине и стандардне девијације, као и мали 
број других компатибилних показатеља величине ефекта; (4) подобним мерама 
академског постигнућа сматране су просечна оцена и њени деривати (показа-
тељи академског постигнућа који се израчунавају на основу просечне оцене), 
као и успех остварен на тестовима постигнућа, било стандардизованим или 
креираним од стране истраживача. На Слици 1 приказано је како је редукован 
број студија током процеса метаанализе.



269ЕФЕКАТ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ НА АКАДЕМСКО ПОСТИГНУЋЕ: МЕТААНАЛИЗА | 

 
Слика 1: Редукција броја студиј током процеса метаанализе

Што се просечних оцена тиче, у обзир су узете званичне информације о про-
сечној оцени које су истраживачи преузимали из различитих институционал-
них база података, као и самоискази (енг. self-reports) испитаника о њиховој 
просечној оцени. У метаанализу нису укључене студије у којима су коришћене 
разне субјективне мере академског постигнућа, које су све више присутне у ис-
траживањима из области образовања.

Код свих радова најпре су детаљно анализирани наслов, кључне речи и 
апстракт. Они радови који би се на основу ове прелиминарне анализе показали 
подобним и који су били доступни, били су анализирани у целини. Уколико је 
на основу наслова, кључних речи и апстракта било очигледно да је конкретан 
рад неподобан за потребе дате метаанализе, рад даље није разматран. Уколи-
ко се рад на основу овог првог прегледања уклапао у тему метаанализе, бивао 
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је одабран и касније се приступало анализи целовитог текста рада. Када се на 
основу првог увида у апстракт рада није могао стећи потпуни утисак о томе да 
ли је рад прикладан за метаанализу или не, приступало се анализи текста у це-
лости и након тога се доносила одлука о подобности примарног истраживања. 
Радови код којих се и након увида у целовит текст није без недоумица могла 
оценити подобност остављени су за поновну анализу након разматрања прео-
сталих радова.

Нажалост, због премалог коначног броја подобних студија (n = 18), у овом 
раду испитиван је општи ефекат пројектне наставе на академско постигнуће, 
без залажења у модераторске ефекте и односе разних других варијабли (на 
пример, социоеконосмки статус, величина група, пол, технолошка сатурација 
и многе друге), што свакако завређује посебну пажњу и засебна истраживања и 
што јесте велико ограничење ове метаанализе. 

Такође, битно је напоменути да се у овој метаанализи полази од претпо-
ставке о моделу варијабилних ефеката (енг. random effects model; Borenstein, 
Hedges, Higgins & Rothstein, 2019). Разлог томе је, пре свега, што коришћене 
величине ефеката потичу из међусобно независних примарних студија које су 
спровели независни истраживачи, што свакако не иде у прилог функционал-
ној еквивалентности студија укључених у метаанализу. Испитаници у функ-
ционално различитим примарним студијама (са различитим популацијама ис-
питаника, варијабилном методолошком поставком, која спроводе различити 
истраживачи и тако даље) налазили су се у различитим условима, те би прет-
поставка о присуству фиксног ефекта (енг. fixed effect model; Borenstein et al., 
2019) у различитим студијама остала непоткрепљена. Даље, примарна истра-
живања која се баве ефектима пројектне наставе на академско постигнуће су, у 
погледу операционализације саме пројектне наставе и академског постигнућа, 
у тој мери хетерогена да тумачење из перспективе модела фиксног ефекта не 
би представљало прикладну стратегију. Та изузетна хетерогеност јесте и један 
од разлога због ког је од толиког броја размотрених примарних истраживања 
за финалну анализу одабрано је свега 18 студија. Дакле, наилази се на најразли-
читија могућа тумачења како пројектне наставе, тако и академског постигнућа, 
што метааналитички подухват са овом тематиком чини изузетно захтевним. 
На крају, циљ ове метаанализе јесте генерализација налаза која се односи на 
различите популације, што такође иде у прилог одабиру модела варијабилних 
ефеката. У резултатима ове метаанализе приказаћемо показатеље који се од-
носе и на модел варијабилних ефеката и на модел фиксног ефекта, како би чи-
таоцима који више нагињу ка избору модела фиксног ефекта (као што то чине 
Чен и Јанг; Chen & Yang, 2019) оставили одговарајуће податке на располагању.
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Кодирање и обрада података

Кодирање и обрада података вршени су помоћу програма LibreOffice Calc (v. 7) 
и Comprehensive Meta Analysis (CMA v. 3; коришћена је пробна верзија). Вели-
чина узорка, односно група и релевантни показатељи из сваке студије унесени 
су у CMA матрицу, на основу којих су израчунате величине ефекта појединач-
них студија, као и метастатистик са припадајућим 95-процентним интервалом 
поверења. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У коначној бази података нашло се 758 примарних студија (од чега 51 дупли-
кат), из којих је екстраховано 18 величина ефеката (N = 2518) подобних за мета-
анализу у односу на све претходно описане критеријуме. Од 18 студија изабра-
них за метаанализу, њих 14 вођено је истраживачким нацртима са независним 
групама, док су 4 студије вођене нацртима са зависним групама. Од 18 анали-
зираних студија у 11 (61%) студија нађен је позитиван статистички значајан 
ефекат пројектне наставе на академско постигнуће, док 4 (22%) студијe нису 
пружиле податке у прилог постојања статистички значајног ефекта пројектне 
наставе на академско постигнуће ученика. У 3 студије (17%) нађен је негати-
ван статистички значајан ефекат пројектне наставе на академско постигнуће. 
У Табели 1 приказане су још неке информације о 18 примарних студија које су 
издвојене за метаанализу.

Табела 1: Информације о студијама које су одабране за метаанализу

Р. бр. Студија Величина узорка Hedges‘ g

1 Gratchev & Jeng (2018) 142 0,738

2 Gratchev & Jeng, (2018) 112 –0,009

3 Gratchev & Jeng, (2018) 128 –0,778

4
Landron, Agreda Montoro & Colmenero 
Ruiz (2018)

41 2,203

5 Baş & Beyhab (2017) 50 3,021

6 Kizkapan & Bektas (2017) 38 0,086

7 Rubenking & Dodd (2018) 129 0,144

8 Baş (2011) 60 0,831
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9 Branch (2015) 600 0,245

10
Cervantes, Hemmer & Kouzekanani 
(2015)

227 0,377

11
Cervantes, Hemmer & Kouzekanani 
(2015)

234 0,279

12 Karaçalli & Korur (2014) 143 1,138

13 Holmes & Hwang (2016) 60 –0,590

14 Santyasa, Rapi & Sara (2020) 124 1,132

15 Filippatou & Kaldi (2010) 24 –1,751

16 Khaliq, Alam & Mushtaq (2015) 33 –3,114

17 Wekesa & Ongunya (2016) 360 0,931

18 Çelik, Ertas & İlhan (2018) 13 2,138

Напомена. Студије са редним бројем од 1 до 14 следе истраживачки нацрт са независним 
групама.
 Студије са редним бројем од 15 до 18 следе истраживачки нацрт са зависним групама.

У Табели 2 приказани су релевантни статистички параметри у вези са изврше-
ном метаанализом.

Табела 2: Резултати метаанализе – оба модела (n = 18)

Величина ефекта и 95-процентни интервал поверења Тест нулте хипотезе

Mодел Hedges‘ g Доња граница Горња граница Z p

Варијабилни 
ефекти

0,387 0,027 0,747 2,109 0,035

Фиксни ефекат 0,568 0,493 0,642 14,898 < 0,001

Што се показатеља хетерогености студија у овој метаанализи тиче, израчунат 
је I2-статистик (Cochrane, n.d.). I2-статистик указује на степен хетерогености и 
може имати вредности од 0% до 100%. Ако је I2 ≤ 50%, студије се могу сматрати 
хомогенима и препоручује се модел фиксног ефекта. Ако је I2 > 50%, хетероге-
ност студија је велика и препоручује се коришћење модела варијабилних ефе-
ката. У случају ове метаанализе – I2 = 94,87%.

Посматрано у светлу корелација, добијамо да је (метааналитичка) корела-
ција између пројектне наставе и академског постигнућа ученика r = 0,183 (Z = 
1,874, p = 0,061; r2 = 0,033) за модел варијабилних ефеката, односно r = 0,252 (Z = 
15,449, p < 0,001; r2 = 0,063) за модел фиксног ефекта. Другим речима, пројектна 
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настава објашњава 3,3% варијансе академског постигнућа ученика када је у пи-
тању модел варијабилних ефеката (на граници са статистичком значајношћу), 
односно 6,3% варијансе када је у питању модел фиксног ефекта. Овај низак 
проценат објашњене варијансе превасходно упућује на огроман број фактора 
који имају значајан удео у академског постигнућу ученика, а примена модела 
пројектне наставе само је један делић у комплексном процесу образовања и 
учења. Такође, висока вредност I2-статистика у складу је са утиском о великој 
хетерогености студија које испитују ефекте пројектне наставе на академско по-
стигнуће, а који се стиче на основу квалитативног прегледа различитих студија. 
То је још један аргумент у прилог опредељења за модел варијабилних ефеката 
(мада Боренштајн и сарадници нису присталице доношења ове битне одлуке 
само на основу показатеља ове врсте; Borenstein et al., 2009).

Испитивање пристрасности објављивања

Пристрасност објављивања (енг. publication bias) односи се на потенцијални 
утицај необјављених и недостајућих студија, односно студија са статистички не-
значајним налазима на резултате метаанализе. У овом истраживању пристрас-
ност објављивања испитивана је класичним Розенталовим методом (Rosenthal, 
1979). Према Розенталовом схватању, пристрасност објављивања неће утицати 
на резултате ако је отпорносни број (енг. fail-safe number) већи од нивоа толе-
ранције (енг. tolerance level), при чему се ниво толеранције рачуна по формули 
5n + 10, где n представља број величина ефеката укључених у метаанализу. От-
порносни број у овој метаанализи износи 533, а ниво толеранције је 100, па се 
може закључити да пристрасност објављивања нема утицаја на резултате ове 
метаанализе.

ЗАКЉУЧАК

Узевши речено у обзир, и са обзиром на то да се величине Хеџесових g-вредно-
сти (енг. Hedges‘ g) интерпретирају на сличан начин као Коенове d-вредности 
(Cohen, 1988), резултати извршене метаанализе указују на слаби до умерени 
ефекат пројектне наставе на академско постигнуће ученика (g = 0,387, Z = 2,109, 
p = 0,035). Дакле, у питању је мањи ефекат у односу на онај који налазе, на при-
мер, Чен и Јанг (d+ = 0,71; Chen & Yang, 2019). Мањи ефекат нађен у овој ме-
таанализи највероватније је последица мањег броја студија које су одабране за 
коначну анализу. Укључивањем различитих модератора прецизније би се мог-
ло утврдити од чега зависи величина ефекта пројектне наставе, али, као што је 
речено, у овој студији није извршена анализа модераторских варијабли управо 
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због јако малог броја студија укључених у финалну анализу. Утисак о ефекту 
средње јачине стиче се и прегледом резултата примарних истраживања која се 
баве ефектима пројектне наставе на академско постигнуће ученика. Наведено 
свакако оправдава даља истраживања и имплементацију пројектне наставе у 
свакодневну образовну праксу, али и показује да студије у којима се испитују 
ефекти пројектне наставе на академско постигнуће треба да буду методолошки 
ригорозније. Ово посебно важи за национални и регионални ниво, где има до-
ста простора за имплементацију овог образовног метода који се показао врло 
благотворним не само када је у питању академско постигнуће ученика, већ и 
њихови ставови и осећања према процесу учења и усвајању знања. То је та-
кође још једна препорука истраживачима пројектне наставе, али и образовања 
уопште – варијаблама, као што су ставови, осећања, интересовања, мотивација 
ученика треба придати знатно већу пажњу. Даља имплементација пројектне 
наставе би омогућила и темељније испитивање њеног ефекта на академско по-
стигнуће, који се у многим истраживањим показао позитивним.

Озбиљно ограничење спроведене метаанализе представља мали број сту-
дија које су одабране за финалну анализу и, у вези с тим, изостанак анализе 
ефекта потенцијалних модераторских варијабли. Такође, коришћењем описа-
них фраза претраге нисмо наишли ни на једно истраживање на српском језику, 
односно са овог поднебља, што указује на простор и потребу за истраживањима 
која се баве ефектима пројектне наставе на академско постигнуће. С друге стра-
не, опредељење за тумачење налаза о ефектима пројектне наставе на академско 
постигнуће из перспективе модела варијабилних ефеката јесте нешто што ову 
метаанализу издваја од других студија, из претходно наведених разлога. Ипак, 
у овом извештају приложени су и показатељи везани за модел фиксног ефекта 
како би читаоци који ипак виде већу оправданост примене тог модела имали 
увид у одговарајуће податке.

Истраживачима који се у будућности заинтересују за испитивање сличне 
теме препоручује се да уложе све напоре како би омогућили спровођење и мо-
дераторске анализе других варијабли које би могле имати значајан утицај на 
ефикасност пројектне наставе, као што су културни контекст, величина група, 
тема пројектне наставе, технолошка сатурација (односно употреба модерних 
технологија у пројектној настави), социоекономски статус ученика и друге. Та-
кође, препорука је и да буде употребљен статистички софтвер који је специја-
лизован за метааналитичке поступке (на пример, Comprehensive Meta Analysis), 
који може у огромној мери олакшати и скратити целокупну процедуру.
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Аннотация. Программированное обучение рассматривается как альтернативное тра-
диционному трансмиссивному подходу к процессу обучения. Тем не менее, существует 
небольшое число метааналитических исследований, направленных на обобщение ре-
зультатов первичных исследований, с целью определить общий эффект программи-
рованного обучения на академические достижения, в то время как в национальных 
и региональных исследованиях таких усилий почти не было. Целью данного иссле-
дования является синтез эмпирических данных о воздействии программированного 
обучения на академические достижения. Восемнадцать релевантных исследований (N 
= 2518) соответствовали критериям включения в метаанализ. Статистический анализ, 
предполагая модель переменных эффектов, показывает присутствие слабого или уме-
ренного воздействия программированного обучения на академическую успеваемость 
(достижения) учащихся (Hedges‘g = 0,387 [95%CI: 0,027 | 0,747], Z = 2,109, p = 0,035). Ре-
зультаты показывают необходимость и оправданность дальнейшего изучения концеп-
ции програмированного обучения, с целью найти оптимальные способы реализации 
данной формы обучения.

Ключевые слова: программированное обучение, академические достижения (успевае-
мость), метаанализ.




