
Еразмус+ ИНФО билтен Погледајте ову поруку у вашем претраживачу

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

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

Вебинар: Како да одеш на студентску размену кроз Еразмус+ програм?, 4. март,
16-17 часова
Онлајн радионица: Упознај занимања, 8. март, 15-16.30 часова
Онлајн радионица: Истражи своје каријерне опције, 9. март, 15-16.30 часова
Онлајн радионица за средњошколце: Како написати добар CV?, 10. март, 15-
16.30 часова
Вебинар: Путуј Европом: учествуј у DiscoverEU такмичењу за
осамнаестогодишњаке, 11. март, 16-17 часова
Вебинар: Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о избору
студијског програма, 15. март, 12몭30-13몭15 часова
Вебинар: Како да успешно креирате нови Europass CV?, 22. март, 16-17 часова
Вебинар: Могућности за наставнике у новом Еразмус+ програму, 24. март, 16-17
часова
Вебинар: Студирај у Србији, 30. март, 16-17 часова
Практичне индивидуалне сесије уживо: Регистрација OID и PIC броја, 2, 9, 16,
23. и 30. март, 12-13 часова
Индивидуалне консултације за ученике средњих школа: Шта да радим после
матуре?

Учешће у догађајима других организација

Онлајн Међународни инфо дан Факултета организационих наука, 10. март, 11-14
часова
Регионални сајам образовања „НОУ фест“, Ћурпија (Хала спортова „Ада“), 18.
март, 10-16 часова

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

Активности Инфо центра у марту
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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 кроз активности ЕPALE националног тима за подршку и националног
центра Еuroguidance мреже организује дводневну обуку: “Мотивисање одраслих
полазника и превенција осипања одраслих из образовног система“ која ће се одржати
24.03.2022. године од 11 до 19 часова и 25.03.2022. године од 9 до 17 часова у Београду.  
 

Обука има за циљ да кроз теоријски и практичан рад упозна учеснике са
методама и техникама које могу подстаћи укључивање одраслих полазника
у процес образовања.
Учешће на обуци је бесплатно. Заинтересовани могу да се пријаве путем
регистрационог формулара, а пријављивање је отворено до недеље, 13.03.2022.
године до 23몭59.
Све додатне информације могуће је добити упитом на имејл адресу:  adult-
education@tempus.ac.rs или позивом на број телефона: 011 33 42 430, опција 3.

Више информација је доступно на сајту Фондације Темпус.

ЕPALE националнi тим за подршку Аустрије организује 24. марта 2022. године у онлајн
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Пријава за за обуку: Мотивисање одраслих полазника и
превенција осипања одраслих из образовног система

ЕPALE и Еразмус+ конференција 2022
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ЕPALE националнi тим за подршку Аустрије организује 24. марта 2022. године у онлајн
формату ЕPALE и Еразмус+ конференцију 2022몭 “Животне вештине као фокус у
образовању одраслих”. На конференцији ће бити представљени успешни приступи у
образовању одраслих за унапређење вештина читања, писања и математичких вештина,
као и компетенција везаних за финансије, дигиталне технологије, здравство, цивилно
друштво и животну средину. 

Више детаља o регистрацији и програму догађаја, као и начину да се учествује у
дискусијама на ЕPALE и Еразмус+ конференцији 24. марта 2022 могу се наћи на овом
линку.

EPALE заједница доноси 4 теме које ће ове године бити посвећене стратешкој улози коју
образовање одраслих може имати у изградњи будућности која је одржива, инклузивна и
лепа у истоименом блогу.

1. Млади одрасли – У светлу Европске године младих 2022, овај фокус има за циљ
рад на позитиваном приступу учењу код младих одраслих, као први корак ка
целоживотном учењу.

2. Иновативни приступи за револуцију вештина – Овај фокус адресира иницијативу
Комисије о индивидуалним налозима за учење и микроквалификацијама. Неке од
тема овог фокуса биће: унапређење и преквалификација, иновативне праксе и
флексибилни облици учења.

3. Заједнице које уче – Овај тематски фокус ће истражити како се могу створити
инклузивне заједнице за учење, придајући посебну пажњу градовима који уче,
трећим просторима и сигурним просторима, руралним областима, програмима
породичног описмењавања, заједницама које уче на радном месту, волонтерима и
развоју заједнице.

4. Креативност и култура за друштвену кохезију – Идеја овог фокуса јесте да се
развије дијалог на тему креативности и културних екосистема у образовању
одраслих

Четири тематска фокуса у EPALE заједници за 2022. годину

Наша будућност – лепа, одржива, заједничка: школе и нови
европски Баухаус
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О новој годишњој теми eTwinning заједнице говори чланак на јавном делу eTwinning
портала. Мисија eTwinning заједнице у овој години биће да да подршку просветним
радницима у креативном обликовању простора за учење - како физичких, тако и онлајн
простора.

Овој теми ће бити посвећене и eTwinning недеље које се организују у периоду од
07. до 31. марта. Сви догађаји ће бити промовисани на eTwinning Live делу платформе. 
 

eTwinning национални тим за подршку је организовао Meetup посвећен
предшколском образовању и васпитању у оналајн формату на платформи MS Teams.
Фокус овог догађаје су биле функционалности eTwinning платформе које васпитачи
могу да користе у раду са децом. 

Највише пажње је било посвећено покретању и спровођењу eTwinning пројеката и
начинима на који се могу интегрисати у нови образовни план. Своје примере добре
праксе поделиле су васпитачице и дугогодишње еТвинерке: Наташа Врапчевић,
Милијана Гајић и Едина Ђоровић. 

Снимак овог Meetup-а биће доступан у eTwinning групи Grupa za eTvinere iz Srbije.

eTwinning Meetup „eTwinning као ресурс у раду са најмлађим
узрастима“

Позив на догађај: „Студирај у Француској – ради у Србији:
Студирање и прилике за запослење у сектору пољопривреде”
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У оквиру иницијативе „Study in France – work in Serbia” Амбасада Француске, Француски
институт у Србији, Фонд „Европски послови“ АП Војводине и други партнери у сарадњи
са Фондацијом Темпус организују други у низу догађај под називом „Студирање и
прилике за запослење у сектору пољопривреде” (Studies and job opportunities in the
Agro-agricultural sector). Догађај ће се одржати 16. марта са почетком у 10 часова на
Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду (Трг Доситеја Обрадовића 8,
Нови Сад). Радни језик је енглески. 

Догађај је намењен свршеним и садашњим студентима пољопривредних и других
сродних наука (економије, агро-економије, технологије, ветеринарства и слично) који су
заинтересовани за умрежавање и упознавање са приликама за запослење у сектору
пољопривреде.  

Сви заинтересовани за учешће могу се пријавити попуњавањем пријавног формулара на
следећем линку, где је могуће прочитати више о догађају.  Пријављивање за
учешће отворено је до четвртка, 10. марта 2022. године у 23.59 часова или док се не
попуне слободна места. 

Уколико будете имали техничких проблема приликом пријаве или су Вам потребне
додатне информације у вези са догађајем, молимо Вас да се обратите Информативном
центру Фондације Темпус путем имејла info@tempus.ac.rs или телефона 011 3342 430,
опција 1.

Најновији билтен образовне платформе "School Education Gateway" нуди ресурсе  на
тему медијске писмености. Један од њих је и пакет Европске комисије „Примети и
супротстави се дезинформацијама“.  

Билтен издваја  и видео разговор са Дивином  Фрау-Меигс са Универзитета Сорбона
Нувел о будућности информисања и медијске писмености. Такође, овај билтен упућује и
на анкету о компетенцијама за увођење иновација и предузетништва која ће бити
отворена на овој платформи до 13. марта 2022. године. 

Билтен платформе “School Education Gateway“
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Билтен је доступан на овом линку, а ово је линк ка платформи School Education
Gateway која је доступна и на српском језику. 

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)

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а

Аудио записи публикација и месечних билтена Фондације
Темпус

https://sveta.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2022/02/2021-12_SEG_Bulletin.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/sr/pub/index.htm
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


scholarships@tempus.ac.rs (Стипендије за наставнике и студенте) 
euroguidance@tempus.ac.rs (Euroguidance мрежа)
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.

Copyright © 2022 Фондација Темпус, Сва права задржана. 

одјавите се са листе  ажурирајте ваше податке 

mailto:scholarships@tempus.ac.rs
mailto:euroguidance@tempus.ac.rs
mailto:etwinning@tempus.ac.rs
mailto:office@tempus.ac.rs
https://erasmusplus.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=a92a12cd158736fc402b853a8&id=95dda9978c&e=[UNIQID]&c=89a9ddb319
https://erasmusplus.us9.list-manage.com/profile?u=a92a12cd158736fc402b853a8&id=95dda9978c&e=[UNIQID]&c=89a9ddb319
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=a92a12cd158736fc402b853a8&afl=1

