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ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

Европски развојни план представља саставни део стратегије развојa националног         
Удружења наставника енглеског језика ЕЛТА у европском контексту. У Европском          
развојном плану представљен је општи преглед тренутног стања, идентификоване су          
потребе и циљеви, активности Удружења, као и очекивани исходи. У оквиру дугорочне            
стратегије развоја, неопходно је искористити искуства, у смислу развоја квалитета и           
интернационализације.  
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1. Опис постојеће ситуације 

 
Ради постизања Статутом зацртаних циљева, Удружење организује семинаре,        

предавања, конференције, округле столове и сличне видове обуке наставника.         
Остварује сарадњу са другим сродним удружењима и међународним организацијама.         
Приређује електронску верзију двомесечног билтена ELTA Newsletter и годишњег         
стручног часописа ELTA Journal, као и други едукативни материјал. Формира посебне           
интересне групе у оквиру Удружења (Special Interest Groups, SIG). 

Удружење је непрофитна организација и осим подршке Америчке амбасаде у          
Београду, Међународног удружења наставника енглеског језика (IATEFL) и појединих         
издавачких кућа, нема других прихода. С тим у вези, Удружење види могућности            
Европских фондова као нов начин финансирања културолошког и стручног         
усавршавања у области ИКТ, инклузије, савременог и креативног приступа настави.          
Увидом у досадашње активности, утврђене су потребе и циљеви Удружења и           
испланиране активности за наредни период. 
 

2. Потребе и циљеви 
 
На основу искуства стеченог у досадашњим обукама наставника енглеског језика, као           
и на основу резултата анкете спроведене међу наставницима у октобру 2017. године,            
установљене су следеће потребе и циљеви за наредни период. 
 
Потребе: 

- Упознавање са могућностима финансирања активности кроз пројекте       
мобилности Европске уније (Еразмус+);  



 

- Осмишљавaње нових обука за наставнике, заснованих на њиховим потребама;  
- Професионална обука наставника у погледу овладавања најновијим методама        

у настави енглеског језика; 
- Развој ИКТ компетенција наставника;  
- Оспособљавање наставника за рад са ученицима са посебним потребама и          

стварање инклузивног окружења; 
- Оспособљавње наставника за рад са талентованим ученицима; 
- Јачање мотивације ученика за учење енглеског језика кроз креативни приступ          

настави. 
 
Циљеви: 

- Формирање тима и обука чланова тима за рад на пројектима мобилности; 
- Израда пројекта мобилности како би се:  

а) креирали и реализовали нови облици стручног усавршавања        
наставника;  
б) развила примена дигиталних компетенција у настави; 
в) унапредио рад са талентованим ученицима и ученицима са посебним          
образовним потребама; 
г) развиле стручне компетенције наставника у погледу подстицања        
мотивисаности ученика на свим узрастима. 

 
Процена Удружења је да ће остваривање горенаведених циљева допринети општем          
унапређењу квалитета наставе енглеског језика на свим нивоима образовања. 
 

3. План активности 
 

- Информисање о могућностима стручног усавршавања кроз пројекте       
мобилности. 

- Формирање тима за израду пројеката мобилности. 
- Израда пројекта мобилности са циљем да се професионално обуче чланови          

пројектног тима, који ће затим на стручан начин осмислити, организовати и           
спроводити обуку наставника. 

- Организовање семинара, радионица и других видова обуке, са темама које су           
до сада биле незаступљене или заступљене у мањој мери, у циљу унапређења            
компетенција наставника. 

- Презентација пројекта на конференцији, и објављивање чланака о стеченом         
искуству у стручним онлајн часописима. 

- Израда онлајн публикације са практичним активностима и саветима за примену          
у настави. 

- Сарадња са удружењима и институцијама у земљи и иностранству, и размена           
искуства и примера добре праксе. 

 
4. Очекивани исходи 

 
Спровођењем наведених активности, очекују се следећи исходи за Удружење: 



 

- Удружење ће имати оснажен тим за креирање и реализацију стручних семинара           
и пројеката на локалном и међународном нивоу; 

- Удружење ће осавременити свој приступ у раду и ускладити га са стандардима            
ЕУ; 

- Удружење ће пружити наставницима савремену и креативну обуку за рад у           
настави и на тај начин привући већи број чланова; 

- Удружење ће остварити сарадњу са сличним удружењима у иностранству и          
проширити своје активности у смислу размене искуства и примера добре          
праксе. 

 
Спровођењем ових активности, очекују се следећи исходи за наставнике: 

- Наставници ће овладати новим вештинама усмереним ка развијању емпатичне         
и ефикасне комуникације у раду са ученицима; 

- Овладаће емоционалном и дигиталном писменошћу; 
- Научиће да користе бесплатне апликације у едукативне сврхе и интегришу          

материјале преузете са интернета у наставу, наставни план и програм; 
- Наставници ће умети да се прилагоде различитим стиловима и потребама          

учења, и с тим у вези, креативно прилагодe активности и задатке;  
- Наставници ће умети да користe онлајн ресурсе, и саме ученике, као извор            

информација; 
- Овладаће новим, иновативним приступом диференцијације и алтернативним       

приступима у подучавању;  
- Разумеће значај инклузивног образовања, значај стварања инклузивног       

окружења и умеће да обезбеде квалитетно образовање за сваког ученика; 
- Унапредиће рад са надареним и талентованим ученицима; 
- Наставници ће умети да адекватно реагују и решавају конфликтне ситуације.  

 
Спровођењем ових активности, очекују се следећи исходи за ученике: 

- Ученици на свим узрастима, ученици са посебним образовним потребама и          
талентовани ученици, моћи ће да добију адекватну помоћ у учењу; 

- Ученици ће развити дигиталне и језичке вештине; 
- Биће више мотивисани за учење језика; 
- Приближиће се идеји целоживотног учења и аутономности. 

 
 


