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УВОД 

 Основна школа ,,Страхиња Поповић'' Дворане испуњавајући своју образовну и 

васпитну улогу у локалној заједници, има веома важну улогу и утицај на будућност 

развоја краја у коме се налази. Локална самоуправа је суочена са проблемом миграција из 

села у градове, као и све уочљивијим еколошким проблемима. Стратегијом развоја 

образовања у Србији планирано је да развој система образовања буде "вучен будућношћу" 

а никако "гуран прошлошћу". Једна од основа којом је формулисана стратегија је да се 

привреда, наука, култура, образовање и друге делатности у Републици Србији придружују 

заједничком европском простору са циљем да постану конкурентан и продуктиван 

чинилац укупних развојних стремљења која следи Европа - сажето исказаним у документу 

"Европа 2020", ка економији заснованој на знању уз очување животне средине.  

Европски развојни план ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане доноси се у складу са 

потребама прилагођавања наше школе савременим европским токовима у образовању и 

потреби за развијањем међунарoдне сарадње. Развијањем међународне сарадње кроз 

пројекте усмерене на развој кључних компетенција за целоживотно учење наставника и 

ученика и наша школа следиће примере многих других школа, које на основу свог 

искуства учешћа у међународим пројектима сведоче о вишеструкој користи за наставнике 

и ученике, као и за школу и локалану заједницу  у целини.   

 Европски развојни план израђује се први пут у оквиру наше школе, а планови се 

односе на период од школске 2019/20. год. до 2021/22. године. 

 

ДОКУМЕНТА ЗА ИЗРАДУ ЕВРОПСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године.   

 Стратегија Европа 2020  

 Закон о основама система образовања и васпитања  

 Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника 
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 Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја  

 Правилник о стандардима квалитета рада установа 

 Школски развојни план за период 2016-2021. 

 Школски програм за 2018/19.- 2022/23.  

 Извештаји тима наставника за самовредновање 

 Годишњи план рада школе за 2019/20. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ  

 

 Основна школа у Дворану отпочела је са радом 1892. године као четвороразредна. 

После Другог светског рата школа прераста у осморазредну школу. Године 1963. донесена 

је одлука да школа у Дворану носи име народног борца Страхиње Поповића.  Одлуком 

Владе Републике Србије о броју и просторном распореду основних школа у Републици, од 

21. септембра 1994. године, Основна школа “Страхиња Поповић” је остала са статусом 

самосталне осморазредне основне школе, у чијем саставу су и три издвојена одељења: у 

Здравињу, Модрици и Сеземчи. Верификација школе потврђена је и решењем 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 17.10.2017. 

године. У школи су испуњени прописани услови у погледу школског простора, опреме, 

наставних средстава, потребног броја наставника и стручних сарадника и програма 

образовања и васпитања у првом и другом образовном циклусу у матичној школи у 

Дворану, а у издовојеним одељењима у првом образовном циклусу у складу са Законом. 

Данас школа окупља ученике из седам подручних села и броји 135 ученика, 

распоређених у 13 одељења. У школи има  42  запослених. Настава се одвија у две смене у 

матичној школи, а у издвојеним одељењима кроз једносмениски рад. 

Школска зграда матичне школе у Дворану саграђена је 1985. године. Подигнута је 

на темељу старе зграде и од чврстог је материјала, а било је сукцесивног дограђивања, 

модификовања и оплемењивања појединих просторија. Матична школа има: 8 учионица 

од којих се једна користи за предшколско васпитање, радионицу за ТО, информатички 

кабинет опремљен рачунарима повезаним на интернет. Све учинице имају интернет везу 

преко Академскe мрежe Републике Србије. Има салу за физичко васпитање, која је 
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реконструисана у школској 2006/07. години и делимично уређене спортске терене, 

пространо и лепо уређено школско двориште, школску економију и школске станове који 

су тренутно неискоришћени. 

 Издвојено одељење у Здравињу налази се на 7 километара од матичне школе, има 

нову школску зграду и пространо школско двориште. Сама школска зграда пружа 

неопходне услове за рад јер поседује 3 учионице од којих се једна користи за вежбе и 

часове физичког васпитања, санитарни чвор унутар школе, канцеларију за наставнике, 

кухињу са трпезаријом, котларницу са пратећим просторијама. У једном делу школске 

зграде налази се простор за предшколско васпитање и у њему је организован рад. Школа 

има уређено игралиште за кошарку као и парк са пуно растиња.  

 Одељење у Модрици налази се на удаљености од 3,5 километра од матичне школе, 

има реновирану школску зграду са две лепо опремљене учионице и канцеларијом за 

наставнике. Ово подручно одељење нема ни један спортски терен. 

 Одељење у Сеземчи је у старој школској згради и има две учионице, простор за 

кухињу и пространо школско двориште. Ово издвојено одељење удаљено је 4 километара 

стазом кроз шуму, а 19 километра заобилазно, асфалтним путем. 

Поред образовно-васпитног рада, Основна школа “Страхиња Поповић” у Дворану 

има значајну сарадњу са друштвеном средином, са здравственим, спортским, културним и 

другим институцијама, које доприносе ширем остваривању друштвене функције школе. 

 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

Снаге наше школе чини стручни кадар, успеси ученика на такмичењима, 

оствареност стандарда постигнућа у млађим разредима основне школе, резултати 

завршног испита ученика осмог разреда са постигнутим бројем бодова у оквиру 

републичког просека, као и добра сарадња са родитељима.  

Слабости наше школе су смањење броја ученика, немотивисаност наставника и 

ученика за рад, рад наставника у више школа, начин одржавања наставе и припремне 

наставе, немогућност стручног усавршавања у складу с потребама. 

Школа своје шансе види кроз унапређење наставног процеса, промоцију школе, 

побољшање међуљудских односа у школи и сарадњу школе са породицом и локалном 
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самоуправом. Кроз разговоре са представницима локалне заједнице, родитељима и 

наставницима дошло се до закључка да се организовањем квалитетнијег рада школе може 

допринети мисији да се сеоске средине развијају у целини. 

На основу резултата екстерног вредновања, самовредновања, Школског развојног 

плана и извештаја стручних већа уочено је да школа има највећу потребу за унапређење у 

области Настава и учење. Потребе наше школе јесу осавремењавање наставног процеса 

применом савремених наставних метода, употребом ИКТ-а у настави, учешћем у пројектима 

на локалном, националном и међународном нивоу. Неколико наставника наше школе 

регистровано је на еTwinning порталу и  почев од школске 2018/19. учествују у еTwinning 

пројектима. На основу евалуационих анкетирања ученика и наставника приликом учешћа у 

еTwinning пројектима показало се да је учешће у овим пројекитма било занимљиво и за 

ученике и за наставнике. Мотивација за учење кроз учешће у активностима се повећала и код 

ученика и код наставника. Уочено је развијање компетенција ученика и наставника за 

целоживотно учење, сарадњу, комуникацију, примену ИКТ-а, решавање проблема, рад са 

подацима, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према околини и 

здрављу. Зато сматрамо да савремена пројектно оријентисана настава уз примену иновативних 

метода највише може допринети даљем развоју ових компетенција. Школа је учествовала у 

пројекту Селфи, резултати пројекта указују да је наставницима потребна подршка у развијању 

информатичких компетенција. Наставници, који су активни у eTwinning пројектима, своје 

информатичке компетенције развијају путем активног учешћа у пројектима и професионалног 

усавршавања на eTwinning платформи. Анкете спроведене са ученицима, наставницима и 

родитељима током eTwinning пројекта ,,Учим да учим“, показале су да треба више пажње 

посветити мотивацији ученика за учење, осавремењавању наставних метода и 

индивидуализацији при раду. Потреба школе је да наставници стекну потребне вештине за 

управљањем наставним процесом кроз примену иновативних метода, овладавањем техника за 

повећање мотивације за учење, усмеравање ученика како да изврше самопроцену сопственог 

знања, стицање знања из различитих извора учења и кроз вршњачко учење. Реформом 

образовања и васпитања у Србији је као нови облик рада уведена пројектна настава. 

Наставницима наше школе је неопходно стицање знања и искустава у организацији и 

реализацији пројектне наставе. 
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МИСИЈА 

Мисија наше школе је да подстичемо лични развој ученика без обзира на 

психофизичке способности, верску, националну припадност, уз адекватно учешће 

родитеља у циљу унапређивања васпитно-образовног рада. 

 

ВИЗИЈА 

Желимо да постанемо ефикaсна и квалитетна школа, која је прилагођена потребама 

и интересовањима ученика и наставника и која користи специфичности свог окружења за 

постизање васпитно-образовних исхода. 

 

ОПШТИ ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 

 Подизање квалитета рада установе у настави и наставном процесу који прати 

европске образовне токове и модерне технологије.  

 Успостављање међународне сарадње, размена искуства и развијање 

компетенција наставника и ученика кроз укључивање школе у еTwinning и 

Еразмус + пројекте.   

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ  

 

Кључна област коју желимо да унапредимо је Настава и учење. Акциони план из 

Школског развојног плана се спроводи. Европским развојним планом предвиђене су 

активности  - мобилност наставника и међународна сарадња - које ће допринети остварењу 

циљева из Школског развојног плана.  Циљеви Европског развојног плана компактибилни су 

са циљевима Школског развојног плана. 

 

 Унапређење квалитета наставног процеса применом нових, иновативних и 

интерактивних метода (пројектана настава, изокренута учионица, методе и 

технике евалуације наставе). 

 Унапређење компетенција наставника за управљање наставним процесом 
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 Унапређење наставног процеса интердисциплинарним повезивањем међу 

предметима 

 Развијање језичких и дигиталних компетенција наставника, стручних 

сарадника и ученика.  

 Унапређење компетенција за подршку правилном развоју личности ученика  

 Развијање компетенција за комуникацију и сарадњу 

 Развијање компетенција за целоживотно учење 

 Развијање компетенција за интеркултуралност, подизање свести и 

разумевање других култура и земаља  

 

Препоруке за остварење циљева: 

 Учешће школе у eTwinning пројектима, стицање услова за добијање eTwinning 

ознаке за школу  

 Учешће школе у КА101 Еразмус + пројектима мобилности наставног и 

ненаставног особља у циљу стицања искуства учења у развијеним Европским 

државама.  

 Учешће школе у КА229 Еразмус + пројекту интернационалног школског 

партнерства за размне са циљем размене добрих пракси.   

 Школа жели да својим ученицима понуди и иновативне методе учења, које су се 

показале као ефикасне у новонасталим измењенима условима школовања у времену 

развоја модерне информационе технологије. Развојни циљ ШРП-а - Унапредити наставни 

процес интердисциплинарним повезивањем међу предметима, поред препоручених 

активности на нивоу школе и кроз сарадњу са другим школама, захтева и укључивање 

наставника и ученика у међународне пројекте, како би унапређење наставног процеса 

било у складу са савременим европским трендовима.   

 Програм Еразмус + је идејно и вредносно компатибилан са развојним циљевима, 

мисијом и визијом школе. Сагласан је са документима окренутим развоју образовања у 

Србији. Зато је Европским развојним планом школе предвиђено учешће у међународним 

Ерасмус + пројектима, за које сматрамо да би школи омогућили европску сарадњу, размену 

добрих пракси, интердисциплинарно учење, усвајање и примену успешнијих метода учења и 

стручно усавршавање наставника. Све ово би се одразило и на локалну заједницу јер би 

ученици, наставници и родитељи били отворенији за усвајање европских вредности, развијање 
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еколошке свести, вредновање европске и сопствене културно-историјске баштине. 

Остварењем Европског развојног плана дошло би до квалитетнијег рада установе, који би се 

одразио и на локалну заједницу и остварење важног циља да се нуђењем квалитетнијег 

школовања утиче на спречавање одсељавање становништва из села у градове.  

АКЦИОНИ ПЛАН 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ТЕРМИНИ 

Учествовати у 

eTwinning 

пројектима, 

догађајима и 

сручном 

усавршавању на 

eTwinning 

плаформи 

- регистрација наставника на 

eTwinning порталу 

- учешће у eTwinning пројектима 

постављањем фотографија, 

презентација, ученичких радова, 

употребом веб алата, учешћем на 

формумима, коментарисањем, 

гласањем, учешћем у онлајн 

сусретима... учешће у евалуационим 

активностима пројеката 

- извођење активности у оквиру 

eTwinning догађаја 

- учествовање у стручном 

усавршавању на eTwinning плаформи 

Тим за писање 

пројеката, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

партнерске 

школе 

децембар 

2019. 

 - јун 2022. 

Учествовати у 

КА101 Еразмус + 

пројекту: 

Иновативним 

методама учења 

до унапређења 

наставе и учења 

- припрема пројектне пријаве - 

спровођење припрема за мобилност: 

културолошка и језичка припрема, 

организација путовања, обезбеђење 

путног осигурања 

- одлазак наставник на семинаре у 

иностранству: Classroom 

Management Solutions for Teachers: 

new Methodologies, Effective 

Motivation, Cooperation and 

Тим за писање 

пројеката, 

наставници 

школе, 

стручни 

сарадници, 

партнерске 

огранизације 

01.06.2020-

30.06.2021. 
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Evaluation Strategies и Introducing 

Project-Based Learning in the 

Classroom 

- примена стеченог знања у настави 

- дисеминационе активности- 

преношење знања са семинара на 

Наставничком већу, Стручним 

већима, организовањем угледних 

часова, предавања за наставнике 

других школа, презентација 

пројектних активности локалној 

заједници 

- дисеминација кроз учешће у 

eTwinning пројектима 

- Извештавање путем објава на 

школском сајту, фејсбуку школе, 

јутјуб школском каналу, школском 

електронском магазину, локалним 

медијима - средствима 

информисања. 

- Евалуација - Анкетирање, 

евалуационе листе...   

Учествовати у  

КА229 Еразмус + 

пројекту ''Being 

European: an 

exchange of 

cultures and 

practices'' 

- Проналажење пројектних 

партнера 

- припрема пројектне пријаве у 

сарадњи са партнерским школама и 

уз обуке Фондације Темпус 

 - спровођење припрема за 

мобилности: културолошке и језичке 

припрема, организације путовања, 

обезбеђење путних осигурања 

- мобилности наставника, учешће у 

Тим за писање 

пројеката, 

наставници 

школе, 

стручни 

сарадници,  

партнерске 

школе 

школска  

2020/21.  и 

2021/22. 
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радионицама за размену добре 

праксе 

- примена стеченог знања у настави 

- дисеминационе активности- 

преношење знања са семинара на 

Наставничком већу, Стручним 

већима, организовањем угледних 

часова, предавања за наставнике 

других школа, презентација 

пројектних активности локалној 

заједници  

- дисеминација кроз учешће у 

eTwinning пројектима 

- Извештавање путем објава на 

школском сајту, фејсбуку школе, 

јутјуб школском каналу, школском 

електронском магазину, локалним 

медијима - средствима 

информисања. 

- дисеминација кроз учешће у 

eTwinning пројектима 

- Евалуација - Анкетирање, 

евалуационе листе...   

 

 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ 

 

 Имплементација стечених искустава у настави и организација школског 

живота применом иновативних метода у настави (Повећаће се заступљеност 

пројектне наставе за 25% наког године у којој се спроводи пројекат. Након 
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две године заступљености пројектне наставе биће већа за 50% у односу на 

садашње стање).  

 Ојачане компетенције наставника у области поучавања и учења 

 Ојачане компетенције наставника у области комуникација и сарадња 

 Ојачане компетенције наставника у области подршке развоју личности 

ученика 

 Ојачане језичке и дигиталне компетенције настаника и ученика 

 Модернизација и интернационализација школе у свим сегментима њеног 

функционисања 

 Подигнут углед школе и боље позиционирање школе у односу на окружење  

 Утицај школе кроз преношење искустава и стеченог знања на ширу локалну 

заједницу 

 

 Европски развојни план је један од кључних докумената дугорочног развоја школе. 

Израду наведеног садржаја документа начинили су чланови тима:  

 

1. Весна Миленковић, директор школе 

2. Сања Николић, вероучитељица  

3. Ивана Кричак, наставница енглеског језика 

4. Младен Петровић, наставник немачког језика 

5. Дијана Костић, учитељица 

 

 

 


