
Како да направите налог на 
Европској платформи за 
школско образовање и 

прикључите се eTwinning-у
Корак по корак до регистрације за нове кориснике



Отворите страницу
https://school-education.ec.europa.eu.

У горњем десном углу кликните на 
Create account.
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Уколико већ имате EU Login
налог, кликните на Register
on this platform with EU Login
и наставите регистрацију од
корака бр. 10 у овом
упутству.

Уколико немате EU Login
налог, одаберите Create EU
Login и пратите наредне
кораке.

или:
Испратите видео-упутство за
креирање EU Login налога
преко овог QR-кода:
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Бићете преусмерени на
страницу на којој се региструје
EU Login налог, који је
неопходан да бисте могли да
приступите већем броју
сервиса Европске комисије,
укључујући eTwinning и
Европску платформу за
школско образовање.

Помоћу овог улазног налога
моћи ћете да користите и
Europass (за прављење радне
биографије) или European
Youth Portal (информације за
младе о могућностима за
учење, рад и волонтирање).
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https://europass.rs/
https://youth.europa.eu/home_en


4
Упишите своје име,
презиме и имејл-адресу.

Поље E-mail language
одређује на ком језику ће
бити електронске поруке
које ћете добијати од EU
Login сервиса.

Подразумевани језик је
енглески, али можете да
изаберете било који од
понуђених језика.
Погледајте изјаву о
приватности, означите
поље и кликните на
Create an account
(Креирајте налог).



Сачекајте неколико 
тренутака…
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Када систем обради Ваш
захтев, EU Login ће Вам
послати и-мејл.
Тај процес може да траје
до једног сата, мада из
нашег искуства, пријем
мејла је готово тренутан.

6



Проверите своју електронску пошту и кликните на линк који се 
налази у поруци да бисте потврдили своју имејл-адресу и 
поставили лозинку. 
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Поставите лозинку за свој
налог.

Обратите пажњу да
лозинка треба да садржи
најмање 10 карактера из
бар 3 од 4 наведене групе
(велика слова, мала слова,
бројеви од 0 до 9 и
специјални карактери)
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Када креирате лозинку, добићете потврду да сте
то успешно урадили.

Кликните на поље Proceed (Даље).

Сада сте улоговани на EU Login.
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Мирјана Грујић



Сада поново отворите страницу
https://school-education.ec.europa.eu.

Овога пута кликните на Login у
горњем десном углу. Ваш
претраживач треба и даље да буде
улогован на EU Login налог који сте
управо отворили. Страна ће се
аутоматски освежити и приказаће
се Ваше име.

Уколико се то не деси, отвориће се
EU Login страница, на којој ћете
уписати своју имејл-адресу и EU
Login лозинку.
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https://school-education.ec.europa.eu/
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Сада када сте се преко свог EU
Login налога улоговали на
Европску платформу за
школско образовање, потребно
је да се региструјете, тј. да
направите свој профил, који ће
Вам омогућити приступ
деловима платформе који су
доступни само регистрованим
корисницима.
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Савети и информације у вези са делом About you / О Вама:

• Ваше име и имејл-адреса аутоматски се преузимају са
Вашег EU Login налога.

• Одаберите језик на коме ће бити поруке које ћете
добијати са платформе.

• ВАЖНО! Из падајућег менија код опције Member type
одаберите:
• Васпитачи и наставници – Teacher
• Директори установа – Head Teacher / Principal
• Педагози – Pedagogical Adviser
• Психолози – School Psychologist
• Библиотекари – Librarian

• Међу обавезним пољима обележеним звездицом је и
тип установе - школско образовање, предшколско
образовање, средња стручна школа итд.

• Обележите Србију као земљу у којој радите.
• Прихватите услове и одредбе и кликните на Next (Даље).
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…………….@yahoo.com

Serbia



Отвориће се страница на којој ћете
видети обавештење да можете да се
пријавите за eTwinning. Кликните на
Join eTwinning.
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За регистрацију на eTwinning-у потребно је да дате још неке
информације:
• Формулар ће (нажалост још једном) тражити да

одаберете предмете које предајете или који Вас
интересују.

• Узраст ученика којима предајете
• Важно је да означите да сте доступни за учешће у

eTwinning пројектима.
• Веома важан корак је повезивање са установом у којој

радите. Прво пронађите и означите земљу - Србију. Кроз
опцију Search organisation пронађите своју установу.
Уколико нисте сигурни да ли установа већ има отворен
профил на eTwinning-у и како је уписана, контактирајте
Национални тим за подршку (etwinning@tempus.ac.rs).

• Прихватите услове Заштите приватности и Правила
понашања на eTwinning-у и кликните на Next / Даље.

14
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Било би добро да допуните свој профил
додатним информацијама:

• Поставите своју фотографију (или
аватар)

• Представите се укратко (наставници
најчешће пишу зашто желе да сарађују
на европском нивоу, која су им
интересовања и сл.)

• Подесите ко може да види Ваш профил
и ко може да Вас контактира преко
платформе.

• Обележите језике које говорите.
• Одаберите теме које Вас занимају и

језик на коме желите да буде билтен
који ћете добијати. Уколико желите,
упишите линкове ка својим профилима
на друштвеним мрежама.

Ове податке моћи ћете да промените у
било ком тренутку на свом профилу.

15



Тиме сте завршили своју
регистрацију. Ваш налог
на Европској платформи
за школско образовање
је активан, док Ваша
регистрација на
eTwinning делу портала
чека валидацију.

На наредним слајдовима
погледајте шта
подразумева валидација
eTwinning налога.
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Оно што Ви не видите:

Ваш Национални тим за подршку
(eTwinning NSO Serbia) на
посебном делу платформе који
Ви не видите добија обавештење
да сте се регистровали на
eTwinning-y.

Можете да очекујете од нас
имејл са поздравном поруком и
упутствима о слању неопходне
документације (Потврде о раду и
Сагласности за коришћење
података).
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Оно што Ви не видите :

НСО на свом десктопу види установу коју сте
унели и проверава у Потврди о раду коју сте
нам у међувремену доставили да заиста
радите у одређеној школи или предшколској
установи коју је акредитовало Министарство
просвете Републике Србије.

Кликом на Validate / Валидирај, Национални
тим за подршку валидира и активира Ваш
eTwinning налог. Добићете и имејл са
обавештењем о томе.
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Када се следећег пута
улогујете на платформу,
поред свог имена у горњем
десном углу видећете
иконицу за нотификацију –
обавештење о томе да је
Ваша регистрација на
eTwinning-у одобрена. Сада
можете да се повезујете са
колегама из целе Европе,
покрећете и придружујете се
пројектима и користите све
остале могућности eTwinning
портала.
Желимо Вам успешан рад у
eTwinning заједници! J
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