
Резиме Erasmus+ пројекта Поглед даље 

Пројекат за мобилност наставника Поглед даље (Look further) финансиран је од стране 

програма Erasmus+ и трајао је у периоду од 1. 9. 2020. до 31. 5. 2022. Пројектни тим одабрао је 

похађање курса Build Your App, Teach Your Students How To Build Their Apps!, који је у мају 

2021. реализован у Фиренци. Курс је осмишљен за наставнике који су заинтересовани да 

науче како да праве веб апликације и странице користећи алат за визуелно програмирање, 

чиме се повећава мотивација ученика за учење, стимулише креативност и предузетништво код 

ученика и развија интересовања за школске задатке. 

Пројекат је обухватио три фазе: припрема, мобилност и дисеминација. Припремна фаза 

пројекта састојала се из више активности. Колектив је на наставничком већу упознат са 

учешћем наше школе у Erasmus+ пројекту. На школском конкурсу су одабрани наставници 

који ће учествовати у мобилности; Наташа Ников, Душица Пецељ, Ана Крунић, Марија 

Латиновић и Радисав Стеванчевић. На састанцима је извршена расподела задатака и 

договорено је да се изврши језичка припрема, направи лого пројекта, као и да се кроз 

презентације учесници мобилности упознају са образовним системом Италије, курсом и 

културолошки припреме.  

За језичку припрему био је задужен наставник енглеског језика Радисав Стеванчевић. 

Образовни систем Италије представила је Наташа Ников. Културолошку припрему спровеле 

су наставнице географије и историје, Душица Пецељ и Марија Латиновић, а састојала се из 

географског, културно-историјског приказа и гастрономске понуде Фиренце и Италије. Ана 

Крунић и Душица Пецељ су ближе упознале учеснике мобилности са курсом који смо 

похађали у Италији. Ученици наше школе правили су лого пројекта на часовима ликовног. За 

званични лого пројекта одабран је рад ученика Ђорђа Попова. 

Мобилност наставника одвијала се у периоду од 24. до 28. маја 2021. године. У просторијама 

Euro Pass Teacher Academy у Фиренци похађан је курс Build Your App, Teach Your Students How 

To Build Their Apps! На овом курсу научили смо да користимо платформу MIT App Inventor и 

да помоћу визуелног програмирања правимо апликације за мобилне телефоне. Како је 

одмицала обука захтеви за прављење апликација били су све сложенији. Неке од апликација 

које смо направили на курсу су: Дигитрон, Локатор, Бојанка, Голф... Слободно време 

искористили смо за обилазак Фиренце и њених знаменитости: Уфици галерије, Галерије 

Академије, Базилике Санта Кроче, познатих тргова, моста Понте Векио... 

После повратка са мобилности наставника уследила је фаза дисеминације која се састојала из 

представљања пројекта и курса, спроведеним обукама, као и реализацијом угледних часова, 

тематског планирања, пројектне наставе, учешћа у еТвининг пројектима, посетама музејима и 

медијске презентације. 

Наташа Ников је путем презентације упознала је наставничко веће ОШ “Данило Киш” са 

курсoм који смо похађали у Фиренци. Током школске 2021/2022. године реализовани су два 

еТвининг пројекта Digital New Year card и Check in at the museum. Пројекту Digital New Year 

card из наше школе прикључили су се сви учесници мобилности, који су заједно са својим 

ученицима, као и са учесницима из 19 партнерских школа из Пољске, Турске, Шпаније, 

Грузије, Летоније, Холандије и Румуније реализовали пројекат током децембра 2021. Ученици 

су у овом пројекту на електронским уређајима (таблет, мобилни телефон, лаптоп) користили 

ИКТ алате (MIT app, Canva, Slides, Micro:bit, Paint, Viber...) и креирали дигиталне 

новогодишње честитке које су постављали на платформу Падлет. На овој платформи ученици 

су гласали за најлепшу честитку, која је потом мејлом размењена са партнерима. Такође, све 

фотографије и материјали дељени су на ТвинСпејс-у. Ученицима су представљене партнерске 



школе, а на мејл су им прослеђене новогодишње честитке. Пројекат Check in at the museum 

реализован је кроз пројектну наставу из географије и историје. Сем два наставника из наше 

школе у овом еТвининг пројекту, који је спроведен у априлу и мају 2022, учествовало је још 8 

партнерских школа из Пољске, Турске, Шпаније, Грузије и Румуније. Пројектом је обележен 

Међународни дан музеја. Ученици наше школе који су учествујући у пројекту користили су 

две MIT app апликације - Paint pot (апликацију за цртање помоћу које су креирали дигиталне 

картице) и апликацију Message in bottle (апликација за одрeђивање географских координата 

музеја који су ученици посетили), правили су презентације о музејима који су посетили 

(Спомен кућа Степе Степановића и Вуков музеј у Тршићу), као и картице којима су 

обележили Међународни дан музеја. Такође, све фотографије и материјали дељени су на 

ТвинСпејс-у. Ученицима су представљене партнерске школе, музеји које су обиђени (њихов 

положај, презентације, фотографије...), као и картице које су направљене за Међународни дан 

музеја. 

Тематска недеља Здравље имала је за циљ да подсети ученике на основна правила здраве 

хране, значај физичке активности и заштите животне средине. Ово тематско планирање 

спровели су наставници технике и технологије, информатике, физичког и здравственог 

васпитања, биологије и ликовне културе. Одржан је угледни час на коме су ученици на 

платформи MIT App Inventor правили апликацију Педометар. Тестирање апликације 

Педометар на часу физичког васпитања испратила је екипа Euronews TV. У холу школе 

организована је изложба ученичких ликовних радова и паноа. На часовима биологије са 

ученицима је разговарано о здравој исхрани и заштити животне средине. 

Реализовано је више угледних часова у којима је остварена корелација са другим предметима. 

Угледни час из географије, физике и математике одржан је у оквиру међународног пројекта 

Ератостенов експеримент и коришћена је апликација Message in bottle за одређивање 

географских координата. Уочи новогодишњих и божићних празника, а у оквиру еТвининг 

пројекта Digital New Year card, реализован је угледни час на коме су ученици помоћу 

апликације правили новогодишње честитке. У оквиру тематске недеље Здравље, ученици су 

на угледном часу информатике правили апликацију Педометар, која је потом испробана на 

часу физичког васпитања. На угледном часу из енглеског језика и технике и технологије 

ученици су правили апликацију Локатор. Апликацију за множење и дељење разломака 

коришћена је на угледном часу из математике. На часу енглескoг језика ученици су 

применили апликацију за превођење.   

Дводневна обука наставника из наше школе остварена је у октобру 2021. преко Гугл мита. 

Водитељ обуке био је Радисав Стеванчевић, а заинтересоване колеге обучио је како да праве 

апликације, како се користи програм MIT App Inventor, и како се апликације преносе на 

телефон. У децембру 2021. чланови Тима реализовали су обуку наставницима из пет 

београдских школа. Обуци су присуствовале колеге које желе да унапреде своје дигиталне 

компетенције. Сем рада на платформи MIT App Inventor и креирања апликација, полазницима 

обуке је представљен пројекат Поглед даље и упознати су са начином спровођења пројеката 

које финансира Erasmus+ програм.  

Школски сајт је редовно ажуриран са активностима, а на школском Јутјуб каналу постављени 

су видео материјали. У два издања школског часописа изашли су текстови о овом пројекту. 

Пред крај пројекта посетила нас је екипа телевизије Euronews која је направила прилог о 

Erasmus+ пројекту Поглед даље и употреби апликација на часовима. 

У савременом свету, ИКТ вештине почињу се сматрати елементарном писменошћу и оне су 

важне у образовању деце. Кроз овај пројекат наставници и ученици су усавршили своје 



дигиталне компетенције, а применом апликација у настави дошло је до осавремењавања 

наставног процеса и побољшања квалитета наставе. 

 

 


