
Еразмус+ ИНФО билтен Погледајте ову поруку у вашем претраживачу

Новости у оквиру Еразмус + програма и остале вести у области образовања и
младих

Фондација Темпус обавештава све заинтересоване да је на сајту Европске комисије
објављен Corrigendum/измене и допуне Програмског водича за Еразмус+ пројекте за
2022. годину.

Текст нове верзије Програмског водича као и документ у којем су резимиране измене
можете пронаћи на следећој вебстрани.

Такође обавештавамо све заинтересоване да је на сајту Европске комисије
објављен  Corrigendum/измене и допуне Општег позива за подношење пријава за
Еразмус + пројекте за 2022. годину.

У коригендуму Позива наведен је други конкурсни рок за партнерства за сарадњу у
области младих (4.октобар 2022 до 12 сати, GMT +1). 
 

Подсећамо све кориснике да су резултати Општег позива за 2021. годину објављени на
сајту Фондације Темпус:

Високо образовање
Опште образовање
Стручно образовање и обуке
Образовање одраслих
Млади

Информативни центар Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат), у склопу свог

Измене и допуне програмског водича за Еразмус+ пројекте и
Општег позива за 2022. годину

Активности Инфо центра у фебруару
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Информативни центар Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат), у склопу свог
месечног програма активности, током фебруара 2022. године организује догађаје:

Вебинар: Еразмус+ KA2 пројекти партнерстава, 7. фебруар, 16-17 часова
Онлајн радионица: Препознај своје вештине, 8. фебруар, 15-16.30 часова
Онлајн радионица: Препознај своја интересовања, 9. фебруар, 15-16.30 часова
Онлајн радионица за средњошколце: Како написати добар CV?, 10. фебруар, 15-
16.30 часова
Радионица за студенте: Како написати добар CV?, 10. фебруар, 18-19.30 часова
Вебинар: Како подржати дете у доношењу одлуке о избору занимања?, 22.
фебруар, 16-17 часова
Вебинар: Еразмус+ пројекти у области спорта, 23. фебруар, 16-17 часова
Вебинар: Мој Еуродеск водич за мобилност, 24. фебруар, 16-17 часова
Вебинар: Студирај у Србији, 25. фебруар, 16-17 часова
Практичне индивидуалне сесије уживо: Регистрација OID и PIC броја, 2, 9. и 23.
фебруар, 12-13 часова
Индивидуалне консултације за ученике средњих школа:  Шта да радим после
матуре?

Више информација о догађајима у Информативном центру погледајте на сајту Фондације
Темпус.

У циљу бољег планирања активности Информативног центра, а како бисмо Вам пружили
више информација и већу подршку, молимо Вас да попуните овај кратак упитник.

*Напомена: Упитник је анониман и информације ће се користити само за интерне
потребе.

Фондација Темпус организује две eTwinning обуке које су акредитоване код Завода за

Попуните упитник

Акредитовани eTwinning семинари у Београду у фебруару и
марту 2022. године
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Фондација Темпус организује две eTwinning обуке које су акредитоване код Завода за
унапређивање образовања и васпитања:

28. фебруара 2022. –  „eTwinning  за почетнике – први кораци”  -  Ова обука
је акредитована у ЗУОВ Каталогу под редним бројем 439 и носи 8 поена стручног
усавршавања. Намењена је новим регистрованим корисницима eTwinning портала
који желе да обогате свој наставни процес кроз међународну сарадњу и да
унапреде и своје, и компетенције својих ученика путем алата и могућности на
овом порталу.
2. марта 2022. године – „Ка квалитетним  eTwinning  пројектима у циљу
унапређења коришћења ИКТа у настави” - Ова обука је  акредитована у ЗУОВ
каталогу под редним бројем 461 и носи 8 бодова стручног усавршавања. Намењена
је корисницима са искуством на eTwinning порталу и има за циљ да оснажи ове
кориснике да унапреде квалитет eTwinning пројеката кроз примену ИКТ алата и
примену стандарда квалитета одређених на нивоу eTwinning мреже.

Обе обуке су бесплатне.    

Више информација је доступно на сајту Фондације Темпус.

У сарадњи Еразмус+ националних агенција из Шведске и Данске организује се активност
међународне сарадње (Training  and Cooperation Activity  –  TCA), под називом  „Inclusive
Mobility“.

Догађај ће бити одржан 7. и 8. априла 2022. године у Стокхолму (Шведска).

У складу са Стратегијом инклузије и разноликости Еразмус+ програма, конференција се
фокусира на то како идентификовати и допрети до људи са смањеним могућностима и
из подзаступљених група у сектору високог образовања. Конференција има за циљ да
подржи релевантне актере који раде на инклузивној мобилности, а кроз омогућавање
ширег приступа међународној мобилности.  

Број могућих учесника из Србије је  ограничен. Заинтересовани за учешће на догађају се
могу пријавити искључиво путем SALTO вебсајта до недеље, 20. фебруара 2022. године.  

Више информација о начину пријављивања за догађај је доступно на сајту Фондације
Темпус.

Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже и
националног Europass центра, спроводи низ активности које имају за циљ пружање
подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају
следећи ниво школовања - средњу школу, односно факултет или високу школу или
излазак на тржиште рада. 
  
Активности укључују низ онлајн радионица и вебинара на теме упознавања себе,
прикупљања информација о занимањима и образовним могућностима, избора
студијског програма/средње школе и савладавања треме на пријемном/завршном
испиту; индивидуалне консултације – онлајн разговоре са психологом након којих
ученици могу да стекну јаснију слику где се налазе у процесу доношења одлуке о
наставку школовања и формирају план за даље спровођење одлуке; вебинар за
родитеље, као и онлајн радионице писања биографије за ученике који улазе у свет рада
или се пријављују на друге конкурсе. 
  
Детаљан опис и распоред активности, информације о начину пријаве и техничка
упутства можете видети на сајту www.obrazovanje.rs/upis. 
  
Додатни термини за школе 

Пријава за учешће на догађају „Inclusive Mobility”

Подршка ученицима завршних разреда: вебинари,онлајн
радионице и индивидуалне консултације
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Додатни термини за школе 
Поред заказаних термина онлајн радионица и вебинара, могуће је у сарадњи са
наставницима организовати додатне термине сваке од понуђених тема за одређене,
веће групе ученика средњих и основних школа попуњавањем овог формулара. 
  
За све додатне информације у вези са наведеним активностима, можете контактирати
Euroguidance центар путем електронске поште euroguidance@tempus.ac.rs или путем
телефона 011/3342-430 (опција 8). 

eTwinning заједница сваке године фокус ставља на одређени аспект образовања за који
чланови заједнице сматрају да треба да добије највише простора у активностима на
порталу и у заједници у тој години.   

Ове године имамо тему свеобухватног приступа: 
Наша будућност - лепа, одржива, заједничка: школе и нови европски Баухаус 

Тема се односи и на физичке, али и на идејне поставке простора за учење – начине за
креирање иновативних учионица, и физичких и виртуелних, као и начине на које се
организују рад и живот у институцијама, а све у циљу остваривања инклузије и
одрживости. 

Прочитајте више на eTwinning порталу.

Годишња тема eTwinning заједнице за 2022. годину

Изашао је нови EPALE Resource Kit
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Ова публикација има за циљ да помогне практичарима у образовању одраслих да се
успешно суоче са изменама у образовном контексту које су првенствено биле изазване
пандемијом коронавируса. 

EPALE Resource Kit који је пред нама је посвећен тематском фокусу EPALE заједнице за
2021. годину – дигитализацији и комбинованом моделу учења. 
Публикација разматра и теоретске основе, али упућује и на алате и доноси примере
добре праксе. 

Само регистровани EPALE корисници могу преузети овај комплет.

Више информација је доступно на адреси: 
https://epale.ec.europa.eu/sr/newsletters/izashao-je-novi-epale-resource-kit

EPALE национални тим Србије је припремио још један електронски магазин који има за
циљ да истакне битне и популарне теме и питања у заједници у претходном периоду. 

Фокус овог најновијег електронског магазина је тема инклузивности. 
Ова велика тема се у новом броју магазина посматра са три аспекта:

начин оснаживања одраслих, нарочито старијих грађана за активно учешће у
друштву,
дигитализација и комбиновано учење и
инклузивне друштвене промене у циљу остваривања одрживости и правичности.

Погледајте ново издање магазина овде.

Erasmobility јe  платформа за подршку и проналажење партнера за КА1 пројекте
мобилности у области стручног образовања и обука. Уколико желите да без помоћи
посредничких организација дођете до стручних школа у иностранству које би биле
партнери ваше школе у КА1 пројектима мобилности и помогле у организовању пракси за
ученике и наставнике, користите платформу www.erasmobility.eu. Потребно је само да
региструјете своју установу на платформи и пратите сва упутства која су доступна овде.

Нови број EPALE e-магазина

Платформа за проналажење партнера у области стручног
образовања и обука
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региструјете своју установу на платформи и пратите сва упутства која су доступна овде.

Фондација Темпус је контакт тачка за комуникацију са Пореском управом поводом
ослобађања од ПДВ-а трошкова роба и услуга фактурисаних од стране добављача из
Србије, а финансираних кроз пројекте у оквиру Еразмус+ програма. 

Имајући то у виду, Фондација Темпус је припремила детаљно обавештење о корацима
које је потребно предузети и документима које је потребно припремити за пријављивање
пројеката за ослобађање од ПДВ-а. 

Обавештење можете погледати на сајту Фондације Темпус.

На сајту Фондације Темпус можете приступити аудио записима наших билтена, као и
Еразмус+ брошуре за конкурсни рок 2022. 

Такође, на истој страници можете прегледати и остале публикације Фондације Темпус и
информисати се о могућностима у оквиру Еразмус+ програма.

Facebook Twitter Website YouTube LinkedIn Instagram

За више информација о Еразмус+ програму можете нам се обратити путем епоште:

info@tempus.ac.rs (Опште информације о мобилностима за појединце и OID/PIC број)
highereducation@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти у високом образовању)
schoolsvet@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти за школе, предшколске установе и институције које се
баве стручним образовањем)
adulteducation@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти за институције које се баве образовањем и обукама
одраслих)
youth@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти у области младих)
scholarships@tempus.ac.rs (Стипендије за наставнике и студенте) 
euroguidance@tempus.ac.rs (Euroguidance мрежа)

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а

Аудио записи публикација и месечних билтена Фондације
Темпус

http://www.erasmobility.eu/
https://erasmobility.eu/wp-content/uploads/2021/11/ERASMOBILITY-BEGGINNERS-GUIDE-FOR-VET-CENTRES.pdf
https://erasmusplus.rs/oslobadjanje-erazmus-projekata-od-pdv-a/
https://erasmusplus.rs/oslobadjanje-erazmus-projekata-od-pdv-a/
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/publikacije/
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/publikacije/
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/publikacije/
https://www.facebook.com/fondacijatempus
https://www.facebook.com/fondacijatempus
http://www.twitter.com/FondacijaTempus
http://www.twitter.com/FondacijaTempus
http://erasmusplus.rs/
http://erasmusplus.rs/
https://www.youtube.com/channel/UCXdkPkl-SuGOQyq08tZm-LA
https://www.youtube.com/channel/UCXdkPkl-SuGOQyq08tZm-LA
https://www.linkedin.com/company/foundation-tempus---erasmus-office-in-serbia
https://www.linkedin.com/company/foundation-tempus---erasmus-office-in-serbia
https://www.instagram.com/fondacijatempus/
https://www.instagram.com/fondacijatempus/
mailto:info@tempus.ac.rs
mailto:higher-education@tempus.ac.rs
mailto:schools-vet@tempus.ac.rs
mailto:adult-education@tempus.ac.rs
mailto:youth@tempus.ac.rs
mailto:scholarships@tempus.ac.rs
mailto:euroguidance@tempus.ac.rs


etwinning@tempus.ac.rs (eTwinning пројекти
office@tempus.ac.rs

* Сви догађаји, радионице, као и консултације у вези са припремом и спровођењем пројеката, у организацији
Фондације Темпус, су бесплатни.
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https://erasmusplus.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=a92a12cd158736fc402b853a8&id=95dda9978c&e=[UNIQID]&c=d6ceee3416
https://erasmusplus.us9.list-manage.com/profile?u=a92a12cd158736fc402b853a8&id=95dda9978c&e=[UNIQID]&c=d6ceee3416
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=a92a12cd158736fc402b853a8&afl=1

