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ШТА ЈЕ ЕВРОПСКИ 
РАЗВОЈНИ ПЛАН?

ЕРП је део Школског развојног плана 
који постављене циљеве повезује са 
интернационализацијом установе као 
стратешким развојним циљем.



ЕРП је документ који 
формулише потребе 
установе у терминима 
развоја квалитета и 
интернационализације 
и начина на који ће 
планиране европске 
активности 
задовољити те 
потребе.



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
ШКОЛЕ представља њено 
приближавање европском оквиру 
образовања.



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА школе 
се остварује уградњом искустава 
стечених током европске мобилности 
у образовно-васпитни процес, 
школски програм, педагошку 
организацију рада и руковођење.



Законски оквир Европског 
развојног плана Школе
Ø Национални миленијумски циљеви развоја у Републици 
Србији (2006)
Ø Образовање у Србији: како до бољих резултата  (2011)
Ø Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012)
Ø Стратегија Европа 2020 (2015)
Ø Закон о основама система образовања и васпитања (2017)

Ø Правилник о стандардима компетенција за професију  
наставника и њиховог професионалног развоја (2011)
Ø Правилник о стандардима квалитета рада установа (2011, 2012)
Ø Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у 
звању наставника, васпитача и стручних сарадника (2017)

Ø Школски развојни план 2015-2019
Ø Erasmus+ Programme Guide (2017)



Повезаност ЕРП са кључним 
документима



Национални миленијумски циљеви

ü Циљ 8: Унапредити партнерске 
односе ради развоја

ü Задатак 3: Повећање улагања у 
људске ресурсе



Стратегија развоја образовања у 
Србији 2020+
ü Повећање квалитета процеса и исхода 
образовања до максимално достижног 
нивоа
ü Побољшање квалитета наставе 
обезбеђивањем система професионалног 
развоја
ü Стварање услова у школама за увођење 
образовних иновација
ü Остваривање доживотног образовања



Образовање у Србији: како до 
бољих резултата (Национални 
просветни савет)

ü Трећи циљ образовања у Србији: 
повезивање са ЕУ преко
• укључивања у пројекте и програме ЕУ
• сарадње и размене са ЕУ

ради модернизације и 
интернационализације образовања



Закон о основама система 
образовања и васпитања 
Повезаност ЕРП са принципима образовања:
ü висок квалитет образовања и васпитања за све 
üцеложивотно учење 
ü висока стручност наставника, васпитача, 
стручних сарадника и директора
ü аутономија установе
Веза ЕРП са стратешким развојним планирањем 
као једним од кључних докумената школе, као и са 
обавезом свих запослених да се професионално 
развијају и унапређују своје компетенције.



Школски развојни план 2015-2019

ü Побољшање квалитета рада Школе
üУнапређивање квалитета наставе, 
процеса учења и вредновања постигнућа 
üУвођење иновативних метода наставе и 
учења



Erasmus+ Program Guide

ü Пресудна улога младих и образовања у 
промовисању заједничких европских 
вредности
ü Неговање социјалне интеграције
ü Повећање интеркултуларног разумевања



На сва питања се одговара у односу 
на:

- ученике
- запослене
- саму установу
- школски програм
- заинтересоване стране
- надлежно министарство.  



СТРУКТУРА ЕВРОПСКОГ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

1. Које су потребе установе у терминима
развоја квалитет интернационализације?

Идентификовање главних области у којима
очекујемо и желимо побољшање (нпр.,
компетенције наставника, менаџмент, нове
методе и технике поучавања, школски
програм итд.).



Циљеви интернационализације нашег 
ЕРП-а у односу на запослене

1.2. Интернационализација Школе има за циљ да
наставницима омогући ширење професионалних 
видика, стицање увида у савремене тенденције у 
области образовања и третмана ученика са
сметњама у развоју, професионално изграђивање у 
складу са концептом целоживотног учења, јачање
језичких и других личних компетенција за
обављање професије, упознавање других култура и 
стицање применљивих знања у образовној пракси.



2. Како ће планиране активности 
задовољити идентификоване потребе?

Како ће планиране обуке допринети 
развојном плану, краткорочно и дугорочно?

Који број запослених ће имати добити од 
обука?



Потребе ученика које ће бити 
задовољене планираним 
активностима

5.1. Активности које планирамо у оквиру пројеката европске
мобилности задовољиће следеће потребе ученика: а) да се
максимално подстичу и остварују очувани развојни капацитети
ученика увођењем нових приступа у настави, методама и 
техникама рада, б) да уче и раде у подстицајном, добро
организованом и њиховим потребама прилагођеном окружењу, 
в) да остварују боља образовна постигнућа, г) да стичу знања и 
вештине које су употребљиве у свакодневном животу, д) да
осећају задовољство, сигурност и самопоузданост током свог
образовања.



3. Како ће школа да интегрише 
компетенције и искуства стечена учешћем у 
пројекту у стратешки развој у будућности?

Да ли ће учесници мобилности обучавати 
своје колеге по повратку?

Који број запослених ће бити под утицајем 
курса и како ћемо доћи до тог броја?



Интегрисање у пројекту стечених 
искустава у стратешки развој 
Школе
8.2. Компетенције и искуства стечени у пројекту мобилности

интегрисаћемо у стратешки развој школе кроз следеће

активности: а) презентација и видео приказ за наставнике школе

у вези са обукама и job shadowingom, в) организовање радионица

за наставнике и стручне сараднике у циљу преношења знања и 

вештина стечених на обуци и job shadowingu, г) организовање

радионица за родитеље истим поводом, д) укључивање тих

искустава у наставни процес за што већи број наставних

предмета, ђ) укључивање нових наставника у Тим за европске

пројекте, е) увођење промена у начин организовања и управљања

школом, ж) презентација пројекта за наставнике и представнике

локалних и просветних власти на регионалном нивоу, з) 

презентација пројекта организацијама особа са инвалидитетом.



4. Како ће школа користити еТвининг у 
вези са пројектом мобилности?



Коришћење eTwinninga у подршци 
европској мобилности
9.1. Школа је регистрована на порталу eTwinning, као и 
сви чланови Тима за европске пројекте, тако да
потенцијални партнери могу да стекну увид у релевентне
податке о нама и нашим ресурсима.

9.3. eTwinning и School Education Gateway платформе ће се
користити да се оствари сарадња са новим партнерима и 
започне ширење мреже наших европских конатака. Осим
тога, биће осмишљен пројекат размене добре праксе са
неколико европских школа коришћењем eTwinninga.



Препоруке за писање ЕРП
q стално имајте на уму да желите да 
интернационализујете установу
q будите реалистични, постављајте 
оствариве циљеве усклађене са 
могућностима и ресурсима установе
q будите конкретни, изразите своје 
потребе и циљеве што прецизније



q дајте европску димензију ЕРП-у
q мобилност није туризам – свако 
учешће мора бити добро 
аргументовано
q нека вам план дисеминације буде 
амбициозан



Наши циљеви у области европске 
мобилности 

побољшање компетенција наставника и стручних 
сарадника за примену савремених метода и техника рада 
са ученицима са сметњама у развоју;

унапређивање језичке компетенције наставника и 
стручних сарадника;

преношење знања и вештина стечених током 
мобилности осталим наставницима;

учешће Школе у већем броју међународних пројеката и 
размена и коришћење разних алата и платформи попут 
eTwininnga;



интегрисање нових знања и вештина у курикулум и 
кључне документе Школе: Школски програм, Програм 
наставе и учења, Годишњи план рада Школе и Школски 
развојни план;

изграђивање ефикасне организације и управљања 
Школом, у складу са европским оквиром образовања и 
захтевима савременог лидерства;

подизање образовне подршке ученицима на виши ниво и 
побољшање образовних постигнућа ученика;

модернизација и интернационализација Школе у свим 
сегментима њеног функционисања.







Хвала на пажњи!


