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Мисли авангардно! 
(Радни наслов наставног пројекта Учимо да учимо у школској 2014/2015.) 

 
Све активности су детаљно описане на сајту Виблионица  
http://viblionica.weebly.com/10521080108910831080-
1072107410721085107510721088107610851086.html    
који је настао током обуке на семинару                                 
„Бесплатна виртуелна учионица“. 

 
Пројекат Учимо да учимо, са тематским насловом Мисли авангардно!  више је процес учења, 
развијања компетенција, усавршавања, него пројекат у ужем смислу. У себи обједињује елементе 
истраживачке, проблемске и пројектне наставе, а важну улогу у свему има развој ученичких вештина 
и компетенција у области информационо-комуникационих технологија. У школској 2014/2015. тема 
се наметнула  сама по себи: моје колегинице, Марија Величковић, наставник стручних предмета из 
области дизајна и Татјана Томић Ђоровић, школски психолог и ја, сарађивале смо са ученицима 
трећег разреда,  који проучавају авангардну уметност, па је из тога проистекао и целокупни концепт 
овогодишњег пројекта. 
 
Рад се одвијао у корелацији два предмета: српски језик и књижевност и дизајн производа од коже. У 
подели задатака у наставничком тиму стручни сарадник Т. Т. Ђоровић задужена је да ученицима 
током целог процеса пружа и додатну подршку посредством свог веб сајта Мисли авангардно, чије 
је садржаје прилагођавала потребама нашег наставног пројекта: 
http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075/category/c163499ae9  
 
Планирајући активности у овом пројекту определили смо се за неколико циљева: 
 

1. овладавања методама истраживања и систематизовања прикупљених информација, 
2. проширивање знања о веб алатима и оспособљавање ученика да их користе 

(употреба алата прези, паблишер/publisher, електронско попуњавање анкета и 
упитника, оглашавање на форуму), 

3. осмишљавање експерименталног часа српског језика и књижевности у духу поетике 
дадаизма,  

4. дизајн и израда одевних предмета и асесоара употребом стилских елемената 
карактеристичних за авангардну уметност, 

5. јавна промоција ученичких креација, 
6. уређивање електронских публикација које ће својим садржајем обухватити и 

представити пројекат у целини. 
 
Сви поменути циљеви обједињени су у наслову пројекта – мислити авангардно, 
ослободити се стереотипа, бити храбар да стварности приступаш критички и 
стваралачки, веровати у своју способност да мењаш свет. 
 
 

1.Истраживање у Вики радионици: 
 
Прва фаза наставног пројекта имала је истраживачки карактер.   

http://viblionica.weebly.com/10521080108910831080-1072107410721085107510721088107610851086.html
http://viblionica.weebly.com/10521080108910831080-1072107410721085107510721088107610851086.html
http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075/category/c163499ae9
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Пред ученицима је било неколико задатака:  
 
-да истраже време у којем се појавила авангардна уметност и открију у каквом се друштвено-
историјском, економском, политичком и културном контексту она развијала,  
-да открију како се време у којем су уметници живели рефлектовало кроз њихово књижевно 
стваралаштво, 
-да уоче и кроз своје прилоге на веб страницама представе револуционарне промене у сликарству 
током првих деценија двадесетог века, 
-да истраже сликарство, моду и улогу модних дизајнера у епохи модернизма.  
 
Информације прикупљене на интернету ученици су ситематизовали и објављивали у вики 
радионицама на сајтовима Књигомногољупци и Величковић. Сарадничко уређивање вики 
страница отварало је могућност за сарадничко учење. Ученици су могли да једни другима помажу, 
дају сугестије, објашњавају, интервенишу на прилозима које су други поставили, како би исправили 
грешке, итд. 
 
Циљ овог задатка био је да ученике уведе у средиште процеса учења и покрене их да што 
самосталније откривају начине долажења до веродостојних информација о проблематици 
којом се баве.  
 
У обиљу информација издвајали су садржаје који одговарају циљу истраживања, размишљали, 
закључивали, доносили одлуке и притом спонтано и без наметања учили. Приступајући овој теми 
интердисциплинарно  схватили су колико је све у свету који их окружујуе узрочно-последично 
повезано и у којој мери уметност, у било ком виду, зависи од стварности у којој настаје и проистиче 
из ње. 
 

 
 

http://knjigomnogoljupci.wikispaces.com/Slika+sveta+od+po%C4%8Detka+20.+veka+do+kraja+Drugog+sv

etskog+rata  

http://knjigomnogoljupci.wikispaces.com/Slika+sveta+od+po%C4%8Detka+20.+veka+do+kraja+Drugog+svetskog+rata
http://knjigomnogoljupci.wikispaces.com/Slika+sveta+od+po%C4%8Detka+20.+veka+do+kraja+Drugog+svetskog+rata
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http://knjigomnogoljupci.wikispaces.com/Me%C4%91uratno+razdoblje+vi%C4%91eno+o%C4%8Dima+um

etnika  

2. Презентовање резултата истраживања: 

По завршетку истраживачке фазе, ученици су добили прилику да покажу своје умеће одабира и 

систематизовања материјала који најверније и најфункционалније представља њихов рад на 

интернету. Подељени су у тимове са задатком да осмисле презентације, а потом изврше евалуацију 

прве фазе рада у Вики радионици. Усредсредили су се на област моде и модног дизајна и материјал 

прикупљен у Вики радионици Величковић.  Од понуђених алата (којима су чланице наставничког 

тима овладале на семинару „Бесплатна виртуелна учионица) изабрали су алат прези  (prezi). 

Радили су у тимовима, на часу дизајна, а када су презентације завршене, објављене су на сајту 

Мисли авангардно http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075/category/c163499ae9      

 

Чланица наставничког тима, 

Татјана Томић Ђоровић, 

администратор овог сајта, 

осмислила је начин избора 

најуспешније презентације и 

постарала се за регуларност 

гласања. Чланови тима чија 

презентација је добила 

највише гласова као награду су 

добили USB flash уређај.  

  

 

http://knjigomnogoljupci.wikispaces.com/Me%C4%91uratno+razdoblje+vi%C4%91eno+o%C4%8Dima+umetnika
http://knjigomnogoljupci.wikispaces.com/Me%C4%91uratno+razdoblje+vi%C4%91eno+o%C4%8Dima+umetnika
http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075/category/c163499ae9
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3. Дада час 

Овај задатак у себи је обједињавао елементе проблемске, истраживачке и пројектне (стваралачке) 

наставе: требало је „бити дадаиста“, прикупити материјал потребан за уметничку креацију, 

осмислити уметнички наступ или дело и образложити га на часовима српског језика и књижевности. 

Користећи као полазиште информације које су током истраживања прикупили,  требало је да 

ученици осмисле „дадаистички“ перформанс кроз које ће изразити свој критички поглед на свет. 

Било је то, у правом смислу, учење кроз искуство. Симулирајући улоге уметника, припадника једне 

епохе, уз примену знања о њима (стечених кроз истраживање) ученици су откривали и 

доживљавали „изнутра“ њихову стваралачку поетику, однос према свету и уметности, значење 

њихових уметничких поступака... Уместо да само привремено памте чињенице, ученици су прошли 

кроз стваралачки  процес који их је водио ка трајном разумевању и знању.  

Да би били ефикаснији у раду подељени су у три групе  и добили инструкције: 

-Посматрајте свакодневицу у којој живите и размишљајте о њој критички. 

-Пронађите што више „доказа“ који поткрепљују и илуструју ваше ставове о вредностима, 

људима, животу... о ономе што вас љути или радује у свету који вас окружује. 

-Осмислите дадаистички начин да своја размишљања поделите са другима (перформанс, 

плакат, песма из шешира...) 

-Добро планирајте своје активности; за рад и представљање добићете два школска часа. 

Уследило је договарање у групама, проблемски приступ друштвеним појавама данашњице, 

истраживање, супротстављање мишљења, закључивање... које се проширило и ван зидова 

учионице. Ученици су прикупљали натписе из штампе, фотографисали графите на београдским 

зидовима, записивали изјаве јавних личности, прикупљали фотографије... 

 

Први час: Дадаистичка радионица 

Уз неоспорну инвентивност и храброст у изражавању својих ставова, супротно очекивањима 

наставничког тима, ученици су били донекле спутани и стидљиви у осмишљавању својих наступа. 

Нико није хтео „да нешто изводи и глуми“. Све три групе определиле су се за израду плаката, а на 

једном од њих била је „конструисана“ песма. Ипак,  у томе су били веома успешни. Били су 

проницљиви и оштри критичари и радили као тимови чији чланови равноправно доприносе 

остварењу циља, уважавајући се узајамно и помажући да свако у том заједничком раду дође до 

изражаја.  
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                         „Одзвонило је"                                                             "Вредности"                                                          "Побуна!" 
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Други час: Проблемско излагање 

Први тим 

 

 

Други тим 
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Трећи тим 

 

Ево како су ученици образлагали садржај својих плаката: 

Група која је израдила плакат под називом „Одзвонило је!“: 

-Наш плакат садржи критику односа ове земље према школи и образовању. 

-Он представља побуну младих против понашања одраслих  (јер док се власт и професори свађају, 

ученици губе). 

-Школа је постала бучно место и нико никог не чује. 

-Као да смо сви у неким ланцима. Сви говоре о неким слободама, а у ствари све је то превара. 

-Звона звоне и опомињу, али их нико не чује. 

-А док је у школи расуло млади се окрећу новим узорима: 

-Узори више нису паметни људи који су нешто створили, већ  старлете, лоши момци.. 

-Сви желе да буду познати и богати на лак начин. 

-Царује глупост, неукус, бестидност... 

-Млади су зато на великом тесту: 

-Треба да кажу НЕ! 

-Треба да кажу СТОП! А ми смо то показали овим плакатом. 
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Друга група је на свом плакату „конструисала“ песму „Вредности“ и овако објаснила њен садржај: 

-Наша песма „из шешира“ говори о времену у којем живимо. 

-Ништа нисмо измислиле, само смо скупиле натписе из медија. 

-Ово је време лажних обећања. 

-Ово је време обмана и завођења (у којем се ствара утисак да је све дозвољено). 

-Сви говоре да је могуће остварити снове, али све то има своје друго лице. 

-Сви говоре да је човек вредан и да је његово мишљење важно, а нико га не пита за мишљење. 

-Све се претворило у интерес и човечност више није важна. 

-Ово је време лицемерја (једно се мисли, друго се говори, а треће ради). 

-Цело друштво је под неким притиском и нико не ради оно што жели већ оно што мора. 

-Али ми желимо да човек схвати колико вреди и да се бори за ту вредност. 

 

Трећа група је својим плакатом изразила побуну: 

-Наш плакат је реакција или побуна против примитивизма, лажи и незнања. 

-Свуда, где год погледамо видљива је нека манипулација: и у политици и у спорту, у забави у јавном 

животу... 

-Град треба да буде средиште културе, али уместо тога он је постао опасно место. 

-Ми се бунимо против насиља и простаклука. 

-Насиље и простаклук можемо видети свуда: у вестима, у филмовима, у музици, на улицама, па чак 

и у скупштини! 

-Они најнеписменији су најбучнији. 

-Све се претворило у робу и све је на продају: и спорт и знање и лепота и љубав... 

-Фејсбук је постао замена за пријатеље, а новац замена за срећу. 

-Људи су престали да верују једни другима, али зато верују у све лажи које им се нуде кроз медије. 

-Све то показује колико смо постали глупи. 

-Треба нам образовање! 

Видео записи о овом креативном процесу постављени су на сајту Виблионица. 

http://viblionica.weebly.com/10521080108910831080-

1072107410721085107510721088107610851086.html  

http://viblionica.weebly.com/10521080108910831080-1072107410721085107510721088107610851086.html
http://viblionica.weebly.com/10521080108910831080-1072107410721085107510721088107610851086.html
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4. Дизајн и израда одевних предмета и модних детаља: 

Овај задатак у највећој мери садржао елементе пројекта у ужем смислу. Бирајући пројекат који је 

подразумевао практићну реализацију замисли ученици су се определили за дизајн и израду одевних 

предмета и модних детаља. Њихова првобитна замисао била је да ти предмети буду од коже није 

одговарала тренутним финансијским могућностима школе, па смо морали смо да размислимо о 

алтернативном решењу. У потрази за приступачнијим матријалом, који се уз то лакше и брже 

обликује, школски психолог Т. Т. Ђоровић,  покренула је радионицу „Пустовање“.  Обиље боја и 

могућност стварања различитих облика од вуне били су веома инспиративни за учеснике у пројекту. 

Техником сувог и мокрог пуста израде две сукње и  вунени накит у бојама и мотивима авангардних 

уметника. При избору мотива највише присталица добило је сликарство Густава Климта, а потом су 

следили мотиви Салвадора Далија, Кандинског, Пикаса... 

Ученици су истовремено учили неколико ствари: овладавали су новом вештином (пустовање или 

филцање), дизајнирали и израђивали своје производе, проналазили начин како да функционално 

споје традиционално и модерно, транспоновали новостечена знања о уметности и моди у 

међуратном периоду у сопствене модне креације.  

Ученици и њихове менторке су у овој фази рада били у потпуно равноправној позицији – сви су 

радили, учили, истраживали и трудили се да колекцију која је настајала употпуне неком својом 

креацијом.  

Стручне савете у овој фази рада, као и подршку у потрази за најадекватнијим начином 

представљања у јавности, ученицима је пружала наставница дизајна, Марија Величковић. 

Израда сукања техником мокрог и сувог пуста: 
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Израда накита: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Јавни наступ – модна ревија и изложба: 

Један од циљева сваког подухвата је признање за уложени труд и допринос. Ученици који су 

учествовали у овом пројекту то признање су остварили кроз јавни наступ на којем су приказали 

продукте свог рада. Своје, авангардом инспирисане, сукње и и модне детаље промовисали су на 

модној ревији Fashion Provocation Belgrade! у мају 2015. и изложби „Катапулт 55“ у организацији 

Перо Арт Центра. 
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6. Електронска публикација 

Супротно очекивањима овај задатак није у потпуности реализован. Електронске публикације су 

уредила и на својој  страници на платформи ISSUU http://issuu.com/tehnickakolazadizajnkoe/stacks   

објавила само два од укупно четири тима. У једном од тимова ученици су наизменично, због болести 

и других разлога, били спречени да раде на уређивању своје публикације, а четврти тим није успео 

да заврши задатак у договореном року.  

Објављени радови су линковима повезани са  сајтом Мисли авангардно како би  ученици, 

гласањем посредством Гугл упитника, изабрали публикацију која је, по њиховом мишљењу, 

успешнија, занимљивија, садржајнија:  http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075 .             

О регуларности гласања поново је бринула Т. Т. Ђоровић. 

Евалуација пројекта 

Посматрајући резултате у односу на постављене циљеве можемо рећи да је наш овогодишњи 

наставни пројекат успео. На провери знања о међуратној књижевности  ученици су у просеку 

постигли исте резултате као и када су учили класичним приступом, чиме су показали да умеју да уче 

самостално. Били су мотивисани, радознали предузимљиви, што у рад уноси додатни квалитет. 

Знање које су стицали кроз самостално истраживање и искуство умели су да примене у решавању 

нових задатака. Научили су да планирају активности и раде у тиму. Истина, код поштовања рокова 

били су мало флексибилнији, али су, ипак, пројекат успешно привели крају. 

Евалуацију Пројекта ученици су извршили у два наврата: непосредно по завршетку, попуњавањем 

анкетних листића и на почетку четвртог разреда, на форуму сајта Виблионица. Оба пута изразили 

задовољство што су у њему учествовали.  

 

               

http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075/17 

http://issuu.com/tehnickakolazadizajnkoe/stacks
http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075
http://misliavangardno.weebly.com/1041108310861075/17
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http://viblionica.weebly.com/10601086108810911084.html#/20150923/20150923181432-4981741/ 

http://viblionica.weebly.com/10601086108810911084.html#/20150923/20150923181432-4981741/

