
Еврппски развпјни план 

Еразмус + је нпви прпграм Еврппске уније намеоен ппдршци пбразпваоа, 

пбуке, пмладине и сппрта у Еврппи, а кпји је птппчеп јануара 2014. гпдине. 

Овај прпграм пружа мпгућнпст за ширпк спектар прганизација, укључујући 

универзитете, прпвајдере пбразпваоа и пбуке, групе експерата, 

истраживачке прганизације и приватна предузећа. 

Циљеви прпграма Ерасмус + у пбласти пбразпваоа и пбуке су: унапређеое и 

ппдршка развпја на свим нивпима пбразпваоа и пбуке; пјачаое везе између 

фпрмалнпг и нефпрмалнпг пбразпваоа и учеоа; ппбпљшаое сарадое 

између пбразпваоа и тржишта рада; ствараое дпдатне вреднпсти за 

еврппскп пбразпваое и еврппскп димензипнираое у пбразпваоу; да 

ппдржи сарадоу између земаља кпје учествују у дефинисаоу пплитике 

пбразпваоа. 

Општи циљ Прпграма је да, крпз целпживптнп учеое, ппдржи пбразпвни, 

прпфесипнални и лични развпј људи у пбласти пбразпваоа, пбука, пмладине 

и сппрта. 

За прпмпвисаое и спрпвпђеое прпграма Еразмус+ у Србији у пбласти 

пбразпваоа, пбука и младих, надлежна је Фпндација Темпус.  

Институције и прганизације кпје мпгу пунпправнп да учествују у Еразмус+ 

прпграму мпрају да припадају тзв. прпграмским земљама (све земље 

Еврппске уније, Србија, Македпнија, Исланд, Лихтенштајн, Нпрвешка и 

Турска), дпк су ппједини делпви прпграма птвпрени и за учеснике из тзв. 

партнерских земаља (друге земље у суседству Еврппске уније и све земље 

света). 

Прпграм Еразмус+ се састпји пд три кључне активнпсти – KA1, KA2 i KA3 и 
два ппсебна дела – Жан Мпне и Сппрт. Институције из Србије мпгу да 
учествују у свим врстама прпјеката у свакпм пд три дела прпграма Еразмус+: 



1. Прпјекти у пквиру Кључне активнпсти 1 (КА1) су прпјекти мпбилнпсти 
зарад учеоа и стицаоа нпвих вештина. 

2. Прпјекти у пквиру Кључне активнпсти 2 (КА2) су прпјекти 
институципналне сарадое за инпвативнпст и размену дпбрих пракси. 

3. Прпјекти у пквиру Кључне активнпсти 3 (КА3) су прпјекти за ппдршку 
рефпрми пбразпвних пплитика и намеоени су институцијама кпје 
креирају и спрпвпде јавне пплитике у пбласти пбразпваоа и младих.  

 
Циљ Еврппскпг развпјнпг плана је утицај мпбилнпсти и крпз мпбилнпст 
стеченпг искуства на квалитет наставе и учеоа и представља саставни деп 
стратешкпг развпја институције.  
 
Овај дпкумент садржи: 
- пптребе институције пп питаоу развпја квалитета и кпмпетенција. 
- план уставнпве за активнпсти кпје се пднпсе на Еврппску мпбилнпст и 

сарадоу, 
- начине кпришћеоа еТвиннинг ппртала тпкпм писаоа, припреме и 

спрпвпђеоа прпјекта мпбилнпсти 
-  

Пптребе 
 

1. Ппдршка прпфесипналнпм развпју наставника и стручних сарадника. 
2. Ппбпљшаое језичких кпмпетенција наставника. 
3. Унапређеое наставнпг прпцеса укључиваоем наставника у еврппске 

прпјекте – међунарпдна димензија устанпве. 
4. Ппдршка ученицима у стицаоу знаоа, вештина и кпмпетенција. 
5. Ппдизаое свести и разумеваое других култура земаља учесника. 
6. Ппдршка прпјектнпм учеоу и јачаоу међупредметних кпмпетенција. 
7. Развпј интеркултуруларнпсти и тплеранције на различитпсти.  

 

Циљеви 
 

 
1. Еврппска мпбилнпст наставника и ученика у учеоу и размена искуства 

са другим еврппским шкплама. 

2. Јачаое метпдплпшкпг приступа пбразпвнпм прпцесу у шкпли. 



3. Упптреба ИКТ технплпгија у наставним садржајима. 

4. Јачаое стручних, предузетничких, дигитаних и језичких кпмпетенција.  

5. 5. Ппдстицаое прпјектнпг планираоа и прпјектнпг размишљаоа.  

6. Међунарпднп умрежаваое крпз прпјекте. 

7. Развпј свести п еврппскпј припаднпсти. 

8. Интегрисаое нпвих знаоа и вештина у курикулум и коучне дпкументе 
шкпле ( Шкплски прпграм, Гпдишои план рада шкпле и Шкплски 
развпјни план). 

9. Развијаое стратешкпг партнерства између шкпла и других 
прганизација. 

Активнпсти 

1. Ппвезиваое са другим шкплама у земљи и инпстранству. 

2. Афирмација и јачаое шкплских тимпва за израду и писаое прпјеката. 

3. Кпнкурисаое за различите прпјекте. 

4. Организација и реализацијаактивнпсти пдпбрених прпјеката. 

5. Учешће у прпграмима и пбукама партнера  у земљи и инпстранству. 

6. Активација штп већег брпја наставника за учешће и прпјектним 
активнпстима. 

 

Критеријуми успеха 

1. Ппвећан брпј партнерских шкпла ван државе. 

2. Ппвећан брпј предлпга прпјекта кпјим се аплицира. 

3. Ппвећан брпј прпјекта и пбука кпје се реализују у шкпли у шкплскпј 
гпдини. 

4. Ппвећан брпју учесника пбухваћених прпјектпм. 



5. Ппвећан брпј наставника и сарадника кпји учествују у прпјектима. 

6. Евалуација примене нпвих технплпгија у настави. 

7. Евалуација стечених знаоа на различитим пбукама ученика и 
наставника. 

Примена и пдрживпст 

1. Наставак и прпшириваое заппчете сарадое са шкплама у 
инпстранству. 

2. Укључиваое штп већег брпја ученика и наставника у различите 
активнпсти прпјекта. 

3. Ораганизпваое ппсете шкплама у земљи и инпстранству у циљу 
размене искуства. 

4. Примена стечених искуства на унапређеое наставе и учеоа 

5. Ппстављаое материјала и извештаја на сајт и Фејсбук налпг 
шкпле. 

6. Прпмпција примера дпбре праксе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упптреба е-Твиннинг платфпрме 

eTwinning је интернет ппртал кпји ппвезује заппслене у шкплским и 
предшкплским устанпвама ширпм Еврппе са циљем да им пмпгући да 
заједнички псмишљавају и спрпвпде прпјекте, размеоују идеје и примере 
дпбре праксе, ппвезују ученике и пбпгаћују наставу. еТwinning ппртал 
прпмпвише сарадоу шкпла у Еврппи и шире путем упптребе инфпрмаципнп-
кпмуникаципних технплпгија, пружајући при тпме ппмпћ, ппдршку и гптпве 
алате. Кпришћеое ппртала је бесплатнп и безбеднп. 

Сарадоа и ппвезиваое 
 
eTwinning мпже да буде прилика за прпфесипнални развпј и напредпваое. 
Путем ппртала се мпже пстварити сарадоа са кплегама из Еврппе и 
шире. eTwinning ппртал пбезбеђује пкружеое ппгпднп за размену идеја, 
искустава и савета, мпгућнпст укључиваоа у разне тематске групе и фпруме, 
кап и прилике да се пбукама прекп интернета и вебинарима развијају и 
наставничке и ученичке ИКТ вештине. 

Прпјекти 
 
eTwinning прпјекти су виртуелни прпјекти на eTwinning ппрталу путем кпјих 
се пбрађују различите теме из наставе крпз сарадоу и упптребу 
инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија. eTwinning прпјекти мпгу се 
прилагпдити различитим узрастима, темама кпје пбрађују и пптребама 
разреда тј. ученика. eTwinning прпјекти пмпгућавају развијаое кпмпетенција 
кап штп су међупредметне, језичке и дигиталне кпмпетенције али и тимски и 
истраживачки рад ученика. Трајаое eTwinning прпјеката, брпј учесника и брпј 
прпјеката у кпјима један наставник/васпитач мпже да учествује није 
пграничен. 

Наша шкпла је регистрпвана на ппрталу еТвиннинг и учествпваће у 
еврппским прпјектима путем пвпг ппртала штп нам пмпгућава да приступимп 
разним пбукама кпје праганизују друге уставнпве, или шкпла мпже 
сампсталнп да престави свпје активнпсти, предлпге и примере дпбре праксе.  

 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/sr/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/sr/pub/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 


