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eTwinning
ПУ, ОШ, ССШ, гимназија

ЕПАЛЕ
Образовање одраслих

Питања
У чету или на имејл



eTwinning



eTwinning
Доступно само запосленима у 
акредитованим установама

• Бесплатна регистрација
• Обавезна валидација
• Безбедна средина

Онлајн заједница
• Од 2005. у Европи
• Акредитоване установе
• Oд 2015. у Србији

eTwinning портал

• Повезивање наставника
• Професионално усавршавање
• Спровођење пројеката

eTwinning пројекти



European School Education Platform 
https://school-education.ec.europa.eu/sr

Јединствено место сусрета  
за све актере у образовању 
(ПУ, ОШ и СШ/VET)

https://school-education.ec.europa.eu/sr


European School Education Platform - ESEP 

• eTwinning регистрације
• Курсеви из каталога EU Academy

• Истраживања
• Материјали
• Публикације
• Становишта
• Вести

• Ознаке квалитета
• Установе
• Тражење партнера
• Особе 
• пројекти

• О платформи
• eTwinning национални тимови
• Иницијално образовање 
наставника

• Унпређење 
школских 
система

• Професионално 
усавршавање



eTwinning - почетак

Зашто

• Првобитни основни циљ – унапређење дигиталних 
компетенција наставника и ученика

• Промовисање осталих кључних компетенција/вештина за 21. век
(сарадња, целоживотно учење, мултикултуралност и др.)

• Унапређење наставе

• Промовисање европских вредности

• Стварање грађана будућности



eTwinning – мрежа, платформа, заједница

• Уграђени алати за 
комуникацију у сарадњу

• Могућност уграђивања 
других апликација

• Новине из заједнице
• Претрага чланова
• Партнерски форуми
• Twinmail
• TwinSpace
• Twinboard

Платформа

• Онлајн: вебинари, 
семинари, материјали за 
самостално учење, 
eTwinning групе

• Уживо: семинари, 
радионице 
професионалног 
усавршавања, 
конференције, meetup-ови

• Хибридни догађаји
• Акредитоване обуке

Професионално 
усавршавање

Заједница

Пројекти



Акредитоване обуке - ЗУОВ
Каталошки 
број

Акредитована обука

528 еТвининг за почетнике – први кораци 

758 Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

564 Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења 
ИКТ-а у настави

653 Основе еТвининг-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане 
наставе

495 Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање 
међународне мобилности у средњем стручном образовању

202 Успостављање и унапређивање међународне сарадње школе

708 Пројектно оријентисана настава у образовању одраслих



eTwinning – погодности за наставнике

Зашто

• Пројектно оријентисана настава;

• Флексибилност –може да се прилагоди различитим тематским целинама, 
предметима и узрасту;

• Међупредметна корелација и мултидисциплинарни приступ;

• Подстиче интерактивност и укљученост ученика уз помоћ практичних и 
истраживачких задатака;

• Развијање кључних комептенција наставника и ученика;

• Модерне технологије у функцији иновативне педагогије;



eTwinning – погодности за наставнике

Зашто

• Ученици су самостални и преузимају одговорност за своје учење;

• Интеркултуралност се интегрише у наставни процес;

• Установа јавно потврђује отвореност за међународну сарадњу;

• eTwinning пројекти могу да буду увод у учешће у другим међународним 
пројектима или да служе за дисеминацију резултата Ерасмус КА1 и КА2 
пројеката.

• Екстерно признање доприноса наставника и ученика;



eTwinningСпектар метода

Усмереност на ученика

Иновативност и креативност

Педагошки приступи и методе 

• Дијалог
• Истраживање и анализа
• Сараднички рад у међународним тимовима;

• Ученици имају слободу да одлуче шта да 
раде са резултатима учења

• Ученици управљају процесом учења

• Поређење
• Контрастирање
• Решавање проблема



Истраживања

• Рад на eTwinning-у доприноси креирању успешне слике о наставнику у установи и широј 
заједници.

• eTwinning школу цене родитељи, ученици и наставници и руководство других школа.
Мониторинг извештај eTwinning Централне службе, новембар 2021.

Рад на eTwinning-у позитивно утиче на: 
• унапређење дигиталних компетенција ученика, 
• вештине претраживања интернета, 
• вештине селекције и евалуације садржаја/информација на интернету, 
• знања/вештине везана за правила понашања/комуникације на интернету, 
• знања/вештине везане за заштиту безбедности на интернету и 
• вештине креирања дигиталних материјала и мултимедијалних садржаја.

Истраживање Фондације Темпус, април 2022.



eTwinning - препознатост

eTwinning наставник eTwinningшкола

• Модеран наставник;
• Користи савремене технологије;
• Ради на свом професионалном 
усавршавању;

• Има широку професионалну 
мрежу колега из других установа 
и других земаља;

• Часови су занимљиви;
• Ученици воле предмет.

• Пионир и лидер у примени савремених 
метода;

• Активна у међународној сарадњи;
• Повезана са локалним институцијама;
• Учествује у догађајима професионалног 
усавршавања и организује их;

• Сви запослени су део складног тима који 
заједнички доноси одлуке;

• Укључује ученике у одлучивање;
• Модел другим школама;
• Инклузивна школа.



eTwinning и Еразмус+ пројекти 

• Стицање искуства у раду са пројектима (пратећи критеријуме за ознаке
квалитета који су у складу са критеријумима оцењивања других Е+ пројеката:
квалитет имплементације, утицај и одрживост, релевантност, квалитет
сарадње и тима);

• Развијање дигиталних и језичких компетенција и компетенција сарадње;
• Планирање и праћење спровођења по фазама;
• Упознавање са школама и потенцијалним партнерима за пројекте;
• Могућност дисеминације пројектних резултата на европском нивоу;
• Могућност наставка сарадње и након завршетка Е+ пројекта.



ЕПАЛЕ



EPALE - ELECTRONIC PLATFORM FOR ADULT LEARNING IN EUROPE

Национални тим за подршку -
NSS (Фондација Темпус)

Централни тим за подршку -
CSS

Преко 130 000 регистрованих 
корисника

32 језика (и српски)

Иницијатива Европске 
комисије

https://epale.ec.europa.eu/sr

https://epale.ec.europa.eu/sr


Циљеви ЕПАЛЕ платформе

Умрежавање професионалаца, практичара и доносилаца одлука у области 
образовања одраслих у Европи;

Подршка унапређењу образовања одраслих у Европи путем сарадње и 
умрежавања;

База знања и ресурса у образовању одраслих.

Промоција добрих пракси у ОО;

Подршка едукаторима и организаторима активности у ОО;



Регистрација на ЕПАЛЕ

Ко може да се региструје?

• Едукатори
• Доносиоци одлука
• Истраживачи
• Јавно признати организатори активности 
образовања одраслих

• Организатори неформалног образовања 
одраслих

• Академско особље
• Професионалци који се баве образовањем 
одраслих



Типови садржаја на ЕПАЛЕ

Блог чланци

Вести

Догађаји

Приче из заједнице

Заједнице пракси

Колаборативни простори

Дискусије на интернету

Тражење партнера за пројекте

Erasmus+ Space

МООК курсеви

Отворени образовни
ресурси (OER)

Библиотека са 
ресурсима

Пакети са ресурсима

Допринос чланова Сарадња Професионално 
усавршавање



Теме на ЕПАЛЕ



Активности националног тима за подршку

Подршка 
члановима 
и контрола 
квалитета 
садржаја

Наградни 
конкурси за 
најбоље 
блог 

текстове

Конференције Обуке Вебинари



ЕПАЛЕ и Еразмус+ пројекти

• Пројектне идеје – осмишљавање и разрада;

• Проналажење партнера;

• Виртуелне и комбиноване мобилности;

• Видљивост пројекта и пројектних активности;

• Дељење резултата на европском нивоу;

• Доприноси квалитету пројектне пријаве и завршног извештаја.



Питања и одговори¿?



Корисни линкови

ЕПАЛЕ
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/odrzhana-je-onlajn-konferencija-obrazovane-odraslikh-u-republici-srbiji-i-evropi

European School Education Platform
https://school-education.ec.europa.eu/sr

Сајт Фондације Темпус
https://tempus.ac.rs/foundation-tempus/

Сајт Ерасмус+ Србија
https://erasmusplus.rs/evropske-mreze/etwinning/potvrdaozaposlenju/

https://epale.ec.europa.eu/sr/content/odrzhana-je-onlajn-konferencija-obrazovane-odraslikh-u-republici-srbiji-i-evropi
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/odrzhana-je-onlajn-konferencija-obrazovane-odraslikh-u-republici-srbiji-i-evropi
https://school-education.ec.europa.eu/sr
https://tempus.ac.rs/foundation-tempus/
https://tempus.ac.rs/foundation-tempus/
https://erasmusplus.rs/evropske-mreze/etwinning/potvrdaozaposlenju/
https://erasmusplus.rs/evropske-mreze/etwinning/potvrdaozaposlenju/


Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

eTwinning@tempus.ac.rs

adult-education@tempus.ac.rs

Канцеларија на Зеленом брду
Жабљачка 12
Tel: +381 11 33 42 430, opcija 7/опција 3

Инфо центар
Теразије 39
Tel: +381 11 33 42 430, opcija 1

mailto:eTwinning@tempus.ac.rs
mailto:adult-education@tempus.ac.rs


Хвала на пажњи!


