
 

Назив пројекта 

 

Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском 
језику у установама образовања и васпитања на 
територији АПВ 

 

 

Приоритет 

 

Развој људсих ресурса 

 

 

Мера 

мера 1.3. – Унапређење запошљивости радног контигента кроз 
унапређење стручности модернизацијом система образовања и 
обуке 

 

Вредност 

за 2015. годину 

 

7.472.595,69 

 

Покрајински 
секретаријат/ 

Управа/Служба 

(Известилац) 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице 

 

Циљ пројекта 

 

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, 
који примењује модеран и међународно признат наставни план и 
програм 

 

 

Кратак опис 
пројекта 

Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих 
предмета на српском и енглеском језику, у склопу наставног 
плана и програма које утврђује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије у припремном 
предшколском програму у години пред полазак у основну школу, 
у основној школи и у средњој школи. 

Главни циљ двојезичне наставе је пружање ученицима не само 
стручне компетенције – овладавање стручном терминологијом, у 
сваком појединачном програму, него и одличну језичку и 
комуникацијску компетенцију.  

Ученици уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима 
као и остали који те предмете слушају само на српском језику с 
тим што се део наставе (у обиму најмање 30%, а највише 45% од 



укупног фонда часова на годишњем нивоу)  реализује на 
енглеском језику.  

Васпитачи и наставници треба да имају знање енлеског језика 
најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира, као и 
адекватне методичке обуке за извођење билингвалне наставе. 

 

Период 
реализације 
пројекта 

 

Пројекат се реализује у континуитету од школске 2010/11. 
године 

 

Постигнути 
резултати 

у 2015. години 

 

Пројекат Покрајинске владе – Увођење двојезичке наставе на 
српском и енглеском језику у образовне установе на територији 
Аутономне покрајине Војводине, започет је 2010. године. Од 
скромног почетка, данас у пројекту учествује 14 образовно-
васпитних  установа с територија шест локалних самоуправа. Од 
предшколских установа до средњих школа, 1036 деце похађа 
наставу по овом пројекту. Језик наставе, осим од почетног 
српско-енглеског језика, проширио се на мађарско-енглески и на 
хрватско-енглески језик. 

 

 

 

 

 

 



КОНФЕРЕНЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА БИЛИНГВАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

У оквиру пројекта Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у 
установама образовања и васпитања на територији АПВ, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и 
Британски савет организовали су 12. маја 2015. године конференцију стручног 
усавршавања за билингвално образовање у Гимназији „Лаза Костић”. 

Конференцију је отворио Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе, 
покрајински секретар за образовање и Њ.Е. Денис Киф, амбасадор Велике Британије.  

Конференцију, која је била подељена у четири тематска дела, водио је уважени 
професор примењене лингвистике др Денис Бакс са Универзитета у Бедфордширу у 
Великој Британији. 

 

 


