
                       
                         Oblik rada koji potječe iz Reggio pedagogije! 

 
 

                     Projekt 
 

Djeca prema vlastitim interesima i mogućnostima 
poduzimaju istraživačke i druge aktivnosti u kojima aktivno 
stječu iskustva i znanja  u suradnji s drugom djecom. Kada  
su djeca motivirana nekom temom postojat će veća 
motivacija i uspješnije učenje. 
 
 
 

 
Projekt je sklop aktivnosti u kojima jedno ili više djece proučava neku temu ili problem, uz 
primjerenu podršku odgajatelja. U projektnom radu spaja se niz praktičnih i intelektualnih 
aktivnosti koje potiču sva područja djetetova razvoja.  Rad na projektu dijete će potaknuti da 
promatra, istražuje, postavlja pitanja i poduzima određene aktivnosti kako bi širilo svoja 
znanja do krajnjih granica svojim mogućnosti, potencijala i sposobnosti. Kod djece se radom 
na projektu razvija aktivno učenje, sposobnost opažanja, kreativnost, samostalnost.  
 
Ovakav oblik rada potječe iz Reggio pedagogije u kojoj je učenje predškolske djece 
najučinkovitije u uvjetima obogaćene slobodne igre. U odgojno-obrazovnom radu  
primjenjuje se životna svakodnevnica, doživljaji djeteta, interesi i zbivanja koji su ujedno i 
sadržaji rada s djecom. Program je otvoren što znači da ga određuju  djeca istražujući.  
U radu na projektu prilikom odabira teme veliki utjecaj ima interes skupine djece. Kada  su 
djeca motivirana nekom temom postojat će veća motivacija i uspješnije učenje. 
 

 Ciljevi rada na projektu : 
 
 1. stjecanje određenih znanja i predodžbi, 
 
 2. razvijanje određenih potencijala i  sposobnosti, 
 
 3. poticanje uspješnijeg socio - emocionalnog razvoja djece. 
    

Cilj i zadatak 
odgojitelja tijekom 
planiranja projekta je 
da kada odredi temu 
projekta, odgajatelj  u 
suradnji s djecom 
određuje cilj, što djeca 
radom na projektu 
žele postići. Vrijeme 
trajanja projekta nije 
strogo definirano, on 

traje sve dok za njega postoji interes od strane djeteta. Za početak same izrade projekta 
odgovaramo na pitanja: „ Što znam?“ , „ Što želim ?“,  „ Što sam naučio?“     



  
U suradnji s djecom, odgojitelj procjenjuje dječje znanje, vještine koje su usvojili kroz 
provođenje projekta. Odgojitelj, procjenjujući faze projekta, analizira aktivnosti koje mu daju 
smjernice za daljnji rad, ispravke onoga što nije bilo dobro. Važan dio projektnog planiranja 
je stalno dokumentiranje rada, ideje koje su se javile, dječje izjave, dječji opisi, dječji radovi, 
popis korištenih sredstava, fotografije i video isječci. Odgojitelj je voditelj projekta, ali on ne 
daje odgovore  na dječja pitanja, već djecu upućuje na načine na koje mogu doći do odgovora. 
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