
               

ПРОЈЕКАТ: „Учимо, користимо, повезујемо“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници наше основне школе „Митрополит Михаило“ су по пројекту 

„Еразмус плус“ присуствовали стручним усавршавањима у Шпанији у местима 

Санта Круз де Тенерифе, фебруара 2021. године и Аликанте, октобра 2022 године. 

Прошли су обуке: „Настава изван учионице“, „Руковођење пројектима“, 

„Пројектна настава“и „ММОРЕ“.  

Пре одласка на мобилности наставници су прошли курс енглеског језика где је 

фокус био на стицању вокабулара везаног за наставу и учење као и унапређивање 

комуникативних вештина. 

Пројекат је настао из потребе да се превазиђу препреке са којима се данас 

наставници суочавају: 

 недостатак мотивације код ученика, 

 растући проценат заборављања наученог, 



 неповезивање градива са претходно наученим и са градивом из сродних 

предмета, 

 нефункционално „бубачко“ знање, 

 временска неусаглашеност обраде тема из сродних предмета. 

Проблеми се јављају као последица зависности од интернета, друштвених мрежа, 

игрица и изложености негативним узорима у самом окружењу и у медијима. 

ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

На наставничком већу одржаном 1.2.2019. године једногласно је усвојен Европски 

развојни план који ће бити смерница за овај пројекат и пројекте који се буду радили у 

будућности са сврхом интеграције наше школе у европске развојне токове. 

Циљеви европског развојног плана су: Усклађивање тема и унапређење корелације између 

предмета, ставрање подстицајног окружења за ефикасно учење, прилагођавање наставног садржаја 

индивидуалним потребама ученика. 

Анкета спроведена у току првог полугодишта школске 2018/2019. са ученицима и наставницима 

такође је показала нужност корелације међу предметима и ставрање подстицајног окружења за 

ефикасно учење. 

Ученике такође треба мотивисати за учење страних језика користећи иновативне методе којима ће 

бити стављани у ситуације да стране језике користе за комуникацију и стицање широких знања а 

не као крајњи циљ. 

Специфични циљеви ЕРПа су унапређење квалитета наставе и учења и интрнационализација 

школе. Остваривање тих циљева школа ће омогућити радећи на следећим областима: 

1. Компетенције запослених 

2. Језичке компетенције наставног особља и ученика 

3. Нове методе у настави 

4. Европска димензија и интернационализација школе у смислу склапаања партнерстава са 

школама са других говорних подручја и размена знања, искустава и примена добре праксе  

5. Унапређење наставног плана и програма уз акценат на корелацији међу предметима 

6. Организација наставе и учења. 

 

 

 



ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА „Учимо, користимо, повезујемо“ 

 Усавршавање четири наставника да ученицима пруже мотивишућу атмосверу за 

рад на часовима, давање задатака који ће привући њихову пажњу, активирање 

мисаоних процеса за повезивање градива, оспособљавање ученика да научено 

трајно запамте и користе у реалним животним ситуацијама те изведу ученике из 

учионица и део наставе обаве на отвореном. 

 Наставници пројектног тима су одржали четири блока од два часа након 

мобилности и обука, укупно 8 часова а након тога су ученици презентовали својим 

родитељима, стручним службама у школи, осталим наставницима као и својим 

другарима из других одељења, шта су у току оваквог вида наставе научили.  

 

Обрађена тема је „Планета Земља“. На енглеском језику деца су учила географију, 

биологију и хемију па смо тему обрадили из свих углова, повезујући знање из 

сродних предмета а енглески језик смо користили само као стредство за постизање 

циља учења. 

Часови су одржани у одељењима VI3, VIII3 и VIII4. 

Ученици шестог разреда су припремили представу на енглеском језику где су дочекали 

„госте“ са друге планете и упознали их са животом на Земљи. Ученици осмог разреда су 

припремили туристички водич за планету Земљу за посетиоце са друге планете. 

                                    

 

ОСТВАРЕНИ ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Видљив пораст интересовања код деце 

 Повезивање градива 

 Коришћење наученог градива у реалним животним ситуацијама 

 Мањи проценат заборављања 



Ученици су на анкетама показали да им се свиђа овакав начин рада и да желе да 

наставе да учествују у оваквим активностима. Више од 97% деце је оценило часове 

највећом оценом. 

На мобилности, тј. обуке, наставници су ишли захваљујући програму „Еразмус+“. 
То је програм Европске Уније који обезбеђује финансирање пројеката мобилности и 

сарадње у областима високог, општег, стручног и образовања одраслих, као и у 

областима образовањамладих и спорта. 

 

 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Програм „Еразмус+“ састоји се од три кључне активност: КА1, КА2 и КА3. Установе и 

организације из Србије имају право да учествују у свим врстама пројеката 

 КА1 су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових знања. 

 КА2 су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих 

пракси и најчешће подразумевају посету на радном месту, посету школама у ЕУ и 

за наставнике и за ученике. 

 КА3 су пројекти за подршку реформи образовних политика и намењени су 

институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и 

младих. 

 

ОПШТИ ЦИЉ И ПРИОРИТЕТИ „ЕРАЗМУС плус'' ПРОГРАМА ЗА 2021 – 2027. 

Нови програм истиче инклузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као 

кључне приоритете које подржава кроз низ финансијских механизама, затим 

јачање грађансих вредности, дијалог култура, толеранцију и разумевање и 

разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа. 

Општи циљ учења је да кроз целоживотно учење, подржи образовни, 

професионални и лични развој људи у области образовања, обука, омладине и 

спорта. 

„Еразмус+“ у Републици Србији функционише кроз нашу националну агецију 

„Фондацију Темпус“. 

 



ЦИЉЕВИ НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ „ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС“ 

 Пружање једнаких могућности свим типовима образовних институција и 

организација у РС за учешће у програмима ЕУ за образовање и младе; 

 Подизање стандарда свих нивоа образовања у РС; 

 Креирање и спровођење услуга, пројеката и активности подршке; 

 Развој, стварање и учешће у практичном спровођењу пројеката који су у 

складу са циљевима Фондације; 

 Пружање континуираног професионалног развоја, услуга подршке, 

промотивних материјала, информационих алата и база података као и 

развој алата и ресурса за ширу јавност; 

 Рад на унапређењу социјалне инклузије, активног грађанства, 

запошљивости и међународне мобилности младих људи кроз ЕУ програме 

за младе; 

 „Фондација Темпус“ је задужена за промовисање и спровођење „Еразмус+“ и 

„ЦЕЕПУС“ програма, што подразумева многобројне и свакодневне активности 

усмерене ка пружњу подршке појединцима и институцијама. 

 

И на крају ништа лепше него спојити лепо и корисно и уживати у свом послу и 

успесима ученика. 

                                                                                       

До неке нове прилике, поздравља вас Пројектни тим ОШ „Митрополит Михаило“ из 

Сокобање. 

Јелена Крстић                                      Иван Хаџи Павловић 

Јасмина Пејовић                                  Мимоза Ђорђевић 


