
 
ЗАШТО/КАКО ИКТ У 

НАСТАВИ И eTwinning 
ПРОЈЕКТИ 

 
 
 

Национални тим за подршку  



Зашто ИКТ?  

ПИСМЕНОСТ 

ИНФОРМАЦИОНА 

ИНФОРМАТИЧКА 

МЕДИЈСКА 

ДИГИТАЛНА ФУНКЦИОНАЛНА 

ДРУШТВЕНА 

ВИЗУЕЛНА 



Зашто пројектна настава? 

•  Информациона ера – елементи примене ИКТ-а се интегришу кроз све 
нивое образовања (од појединачног предмета до рада установа у 
целини).  

•  Висок степен мотивације ученика 

•  Учење је кроз практичну примену, истраживање, упоређивање, 
вршњачку сарадњу 

•  Укупан посао је подељен  



Шта је eTwinning? 

Иницијатива европске уније од 2005. - део Еразмус+ програма 
 
•  Интернет портал који промовише и подржава сарадњу и коришћење 
ИКТ у настави кроз међупредметне пројекте.  

•  Безбедна средина за коришћење ИКТ међу запосленима у васпитно-
образовном систему.  

 
•  Професионално усавршавање и унапређење компетенција (језичке, 
дигиталне, комуникационе) 



Зашто eTwinning? 

•  еТвинери самостално одлучују са ким, како, колико дуго ће радити 
пројекат 

•  еТвинер учи децу како да користе доступне информације у практичном 
раду 

•  Подстиче се истраживачки приступ, решавање проблема, рад на 
пројектима 

•  Никад нису препуштени сами себи на порталу 



eTwinning пројекти 

•  Кратки/дуги, по полугодиштима, месецима, годинама.... 

•  Два наставника и/или више 

•  Две школе и/или више 

•  Национални или европски 

•  На тему из једног предмета или више... 

•  Без бирократије 

•  Без новчане надокнаде 



ИКТ алати на порталу  

Садржи готове алате у сва три нивоа за: 

•  Планирање пројеката 

•  Сарадња 

•  Комуникација 

•  Подршка 

•  Дисеминација 

eTwinning 
портал 

eTwinning 
Live Twinspace 



Резултати eTwinning 
заједнице у Србији 

•  416 школа – 731 еТвинера – 273 пројеката 

•  Одржане радионице, инфо дан, вебинари 

•  Избор Амбасадора 

•  Националне и европске ознаке квалитета 

•  Превод портала и подршка кроз писане и електронске материјале 



Професионално усавршавање  

•  Радионице, семинари, конференције у Србији и земљама Европе 

•  Обуке путем интернета у организацији Националних тимова, еТвинера 
или Амбасадора  

•  Константа сарадња и подршка 

•  13 еТвинерa из Србије je учествовалo на семинарима у Хамбургу, 
Братислави, Дубровнику, Охриду, Марсеју и још три на семинару у 
Анкони(уз подршку НСС-а Италије)  





Планови за наредну годину  

•  Две врсте семинара широм Србије 

•  Избор нових Амбасадора 

•  Учествовање Амбасадора на семинару у Риги 

•  Доделе ознака квалитета у другој половини године 

•  Учествовање еТвинера на семинарима и конференцијама у европским 

градовима 

•  Обуке путем интернета 
 



Срећан eTwinning 

Хвала на пажњи 

www.etwinning.net 
www.erazmusplus.rs 
 


