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Могућности за опште образовање 
Еразмус+ програм пружа могућност установама и организацијама из области општег образовања 
да пошаљу ученике и запослене на период учења и стручног усавршавања у друге европске земље 
или да учествују у пројектима међународне сарадње. 

Сврха пројеката мобилности у области општег образовања финансираних кроз Еразмус+ јесте да 
појединцима пружи могућности за учење, а установама подршку при интернационализацији и 
институционалном развоју. Такође, кроз пројекте партнерстава за сарадњу, организацијама се 
пружа прилика да стекну искуство у међународној сарадњи и оснаже своје капацитете, као и да 
произведу висококвалитетне и иновативне резултате. 

Установе из Србије могу да имају улогу координатора, односно подносиоца пројектне пријаве или 
партнера на пројекту. 

Установама општег образовања су доступне следеће могућности за учешће у програму: 

1. КА1 Пројекти мобилности – У оквиру ових пројеката, установе могу да пошаљу своје ученике и 
запослене на краће или дуже периоде учења и усавршавања у неку од програмских земаља или 
могу да организују различите активности долазних мобилности за партнерске институције. За 
ученике и запослене у установама општег образовања доступни су краткорочни и акредитовани 
пројекти мобилности са циљем јачања квалитета наставе, европске димензије у настави и 
доприноса Европском образовном простору. 

2. КА2 Партнерства у области општег образовања омогућавају установама да учествују у пројектима 
међународне сарадње, да ојачају своје капацитете и произведу иновативне резултате. Партнерства 
имају циљ да подрже развој, трансфер и имплементацију иновативних пракси, као и спровођење 
заједничких иницијатива за успостављање партнерства, вршњачко учење и размену искустава на 
европском нивоу. Резултати настали у склопу ових пројеката треба да имају широку примену и ако 
је могуће интердисциплинарну димензију. Могу бити различите величине и обима па шодно томе 
је могуће учествовати у партнерствима за сарадњу или малим партнерствима у области општег 
образовања. 

3. Жан Моне пројекти у другим областима образовања и обука – Жан Моне пројекти су до сада били 
доступни само за високошколске установе, а од конкурсног рока за 2021. годину су доступни и у 
другим областима образовања и обука. У оквиру ове акције је могуће определити се између Жан 
Моне обука наставника, које омогућавају наставницима да се подучавају и ангажују у односу на 
питања везана за ЕУ и на тај начин се оснажују, кроз боље разумевање Европске уније и њеног 
функционисања, и Жан Моне мрежа, које имају за циљ јачање знања о томе како предавати 
предмете о ЕУ чиме се даје међународна димензија учењу, као и размена знања између 
наставника. 


