
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 априла 2022. године организује догађаје:

Онлајн радионица за основце: Препознај своје вештине, 5. април, 15-16.30 часова
Онлајн радионица за основце: Препознај своја интересовања, 6. април, 15-16.30
часова
Онлајн радионица за основце: Упознај занимања, 7. април, 15-16.30 часова
Онлајн радионица за средњошколце: Како написати добар CV?, 8. април, 15-16.30
часова
Вебинар: Путуј Европом: учествуј у DiscoverEU такмичењу за
осамнаестогодишњаке, 8. април, 16-17 часова
Вебинар: Како савладати трему пред завршни/пријемни испит?, 12. април, 12.30-
13.15 часова
Вебинар: Избор средње школе, 13. април, 12.30-13.15 часова
Вебинар: Еразмус+ пројекти за мобилност наставника и сарадњу школа, 18. април,
16-17 часова
Вебинар: Како да одеш на омладинску размену или волонтирање у иностранству?,
27. април, 16-17 часова
Вебинар: Студирај у Србији, 29. април, 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?

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.

Активности Инфо центра у априлу
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*Напомена: Упитник је анониман и информације ће се користити само за интерне
потребе.

Поседовање Еразмус повеље за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education
– ECHE) представља формални предуслов за учешће самосталних, акредитованих
високошколских установа из држава чланица Европске уније и трећих земаља
придружених Програму,  у деловима Еразмус+ програма посвећеним високом
образовању.

Позив за подношење пријава за Еразмус повељу за високо образовање је отворен до 3.
маја 2022. године у 17 часова. 

Пријаве се подносе Извршној агенцији за образовање и културу (ЕACEA) у оквиру
конкурса доступног путем веб портала. 

Национални Euroguidance центар организује у априлу два једнодневна семинара за
наставнике и стручне сараднике. Обе обуке су акредитоване код  Завода за унапређивање
образовања и васпитања и носе по 8 бодова стручног усавршавања. 

1. Обука „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ одржава одржава се 5.
априла 2022. године у просторијама Фондације Темпус, Жабљачка 12. За учешће је
потребно попунити регистрациони формулар на овом линку. Више информација
као и прелиминарна агенда обуке доступни су овде.

2. Обука „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно
планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/
професионалну оријентацију“ одржава се 6. априла 2022. године такође у
просторијама Фондације Темпус, Жабљачка 12. За учешће је потребно попунити
регистрациони формулар на  овом линку. Више информација о обуци као и
прелиминарна агенда доступни су овде. 

Учешће на обукама је  бесплатно, али рефундација путних трошкова није
обезбеђена. Како је број места ограничен, пожељно је пријавити се што пре.   

За додатна питања у вези са пријавом и организацијом семинара, можете да се обратите
путем  адресе:  euroguidance@tempus.ac.rs  или телефоном  011/33 42 430 (опција 8).

Попуните упитник
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Извршна агенција за образовање и културу (EACEA) у Бриселу спроводи нову акцију
Еразмус+ програма под називом: Изградња капацитета у области стручног образовања и
обука – Capacity building in VET. 

Пројекти изградње капацитета су међународни пројекти намењени приватним и
јавним организацијама активним у области стручног образовања и обука.
Рок за подношење пријаве за пројекте изградње капацитета је  31. март 2022. у
17몭00 по средњоевропском времену, а пријаве се подносе Извршној агенцији за
образовање и културу у Бриселу (EACEA).

За сва додатна питања, можете се обратити Извршној агенцији, Тиму за пројекте
изградње капацитета, путем мејла на EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu. 

Европска комисија ове године додељује  Европске награде за иновативност у
настави  (European Innovative Teaching Awards) у областима предшколског, основног,
средњег и стручног образовања и обука. 

Овогодишња тема за Европске награде за иновативност у настави је „Заједничко учење,
промовисање креативности и одрживости”  и директно је повезана са новом
иницијативом Европске комисије New European Bauhaus.

У септембру 2022. године се очекује објављивање награђених пројеката, а у октобру ће
бити одржана и европска церемонија доделе награда и догађај за умрежавање.

Европске награде за иновативност у настави
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бити одржана и европска церемонија доделе награда и догађај за умрежавање.

EPALE национални тим и национални центар мреже Euroguidance који раде у оквиру
Фондације Темпус организовали су дводневну обуку „Мотивисање одраслих полазника
и превенција осипања одраслих из образовног система“ у Београду 24. и 25. марта 2022.
године. 

Обука је имала за циљ да кроз теоријски и практичан рад упозна учеснике са методама и
техникама које могу подстаћи укључивање одраслих полазника у процес образовања
како би се избегло напуштање образовања и поспешило задржавање одраслих
полазника на обукама и програмима едукације.

Ново издање MOOK-a „Дигитално образовање и културна баштина“ почело је 28. марта
2022, и траје до 11. маја 2022. 

Овај MOOК има за циљ да промовише битну улогу културнe баштине у образовању. Овај
курс такође има за циљ да подстакне употребу иновативних педагошких приступа   и

EPALE обука: превенција осипања одраслих из образовног
система

MOOК „Дигитално образовање и културна баштина“
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курс такође има за циљ да подстакне употребу иновативних педагошких приступа   и
коришћење отворених простора и хибридних модела у образовном процесу тако што ће
повезати музеје, библиотеке и друге културне институције са школама кроз образовне
активности засноване на културној баштини. 

Сада је курс доступан и на грчком, италијанском и хрватском језику. 
 

Фондација Темпус и Амбасада Француске, у сарадњи са Француским институтом,
Асоцијацијом AFA, Француско-српском привредном комором и Инфостудом, позивају
садашње и свршене студенте инжењерских наука и истраживаче, на догађај посвећен
теми  дигитализације индустријских процеса  и  могућности  запошљавања  у овом
сектору.  

Догађај ће се одржати у  среду,  13. априла  2022. од  9몭30 до  17 часова,  уживо  у Музеју
науке и технике у Београду. Радни језик догађајa је енглески. Детаљније информације о
догађају и регистрациони формулар за пријаву учешћа доступни су на овој страници.
Рок за пријаву је недеља, 10. април 2022. године у 23.59  или  до  попуне
слободних места.

European Schoolnet Academy, у сарадњи са Гуглом, организује масовни отворени онлајн
курс (МООК) под називом „Информатика – водич за едукаторе“ у периоду од  25.
априла до 2. јуна 2022. године.

Циљ овог курса јесте да упозна едукаторе са основама информатике, упути наставнике
како да знања користе у настави и испита могућности ове области као могућег будућег
професионалног опредељења ученика.  

Пријаве на овај МООК могу се поднети на овом линку.

Позив за учешће на Форуму иновација о дигитализацији
индустријских процеса

МООК „Информатика – водич за едукаторе“
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Објављени су добитници овогодшњих Европских награда у оквиру eTwinning заједнице.
Ове награде се сваке године додељују најбољим eTwinning пројектима у 4 старосне
категорије, а ове године су додељене награде и у новој категорији – Иницијално
стручно образовање и обуке. 

Детаљније о награђеним пројектима можете погледати на страници eTwinning портала.

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.

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а

Аудио записи публикација и месечних билтена Фондације
Темпус
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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)
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 
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