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2 наставника путује у 

Болоњу на семинар 

- Упознавање 

пројектно засноване 

наставе у учионици

2 teachers travel to 

Bologna  for a 

seminar

- Introducing Project-

Based Learning in the 

Classroom



2 наставника путује у 

Атину на семинар

- Решења за наставнике 

за управљање 

учионицом: нове методе, 

ефективна мотивација, 

сарадња и евалуационе 

стратегије

2 teachers travel to Athens  

for a seminar

- Classroom Management 

Solutions for Teachers: new 

Methodologies, Effective 

Motivation, Cooperation 

and Evaluation

Strategies
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 KA229 Erasmus + project ’’Being European: an exchange of cultures and Practice’’

Szkola Podstawowa nr 77 

Pologne POLAND

Ecole des Premiers Sapins

FRANCE

OS ‘’Strahinja
Popovic’’ Dvorane

SERBIA

ISTITUTO COMPRENSIVO 
LUCCA 6 Italie

ITALY Gaziosmanpaşa
Sakarya İlkokulu

Turquie

TURKEY



Ecole des Premiers

Sapins, France

ISTITUTO

COMPRENSIVO

LUCCA 6, Italy

Gaziosmanpaşa

Sakarya

İlkokulu, Turkey

Szkola

Podstawowa nr 77

Poland

OSNOVNA SKOLA 

STRAHINJA POPOVIC 

DVORANE, Serbia

Културно-историјско наслеђе кроз пројектну наставу

Cultural-historical heritage through project-based learning

Развијање језичких вештина (усмених и писаних)

Development of language skills (oral and written)

Пажња ученика и укљученост у активности наставе 

енглеског језика

Attention of students and involvement in аctivities English 

teaching

Диспозиције креативног и критичког мишљења

наставника

Creative and critical thinking dispositions of

teachers.

Интернет алати и апликације за учење

Internet tools and Learnings apps
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