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Еразмус акредитацијама

Циљевима акредитација и 
критеријумима за одабир

Правилима учествовања

Планираном брoју акредитација за 2023.



Шта су Еразмус акредитације?

Еразмус акредитације представљају могућност преласка
установа у области општег, стручног и образовања
одраслих са принципа спровођења и конкурисања за
појединачне пројекте на стратешко планирање и
развијање институционалних капацитета.



Шта су Еразмус акредитације?

• Да би добиле Еразмус акредитацију, образовне установе треба да
поднесу Еразмус план за период од 2 до 5 година, којим ће се
обавезати на спровођење висококвалитетних активности
мобилности у оквиру развоја своје организације. Овај план
представља стратегију интернационализације која би требало да се
заснива на потребама и дугорочним међународним плановима.



Шта су Еразмус акредитације?

• Могу да се пријаве установе које су имале претходно искуство са
пројектима, као и установе које немају овог искуства.

• Установе морају да имају довољан оперативни и професионални
капацитет да спроводе Еразмус план као и најмање 2 године
релевантног искуства у пољу за које аплицирају.

• Све пријаве за акредитације морају имати оригинални садржај који је
осмислила и сачинила установа апликант и да одражавају стварне
потребе ове установе.



Шта су Еразмус акредитације?

Сви који се пријављују за Еразмус акредитације, морају да поштују Еразмус
стандарде квалитета које могу наћи на сајту Европске комисије.

Критеријуми и процедуре за добијање средстава за спровођење пројеката
ће овим институцијама бити олакшане у односу на оне које немају
акредитацију.

Један део буџета за пројекте намењен је само институцијама које су
акредитоване.

Постоје индивидуалне акредитације (подносилац једна институција) и
акредитације за конзорцијуме (скуп више институција) када аплицира
институција која ће бити координатор.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools


• Акредитације се додељују за период до 2027.

• Валидност акредитација трајаће до краја спровођења програма односно до
краја 2027. Како би се обезбедило реалистично планирање, поднесени Еразмус
план може да буде периодично ажуриран.

• У случају да установа учествује у активностима након периода спровођења
(2021-2027), свака НА може да продужи важење акредитације под условима које
дефинише Европска комисија.

• У складу са тим условима, апликанти могу да поднесу Еразмус план који траје и
дуже од 2027.

• Акредитација може да бити укинута уколико акредитована установа није
подносила пријаве у току три узастопне године.

ШТА СУ ЕРАЗМУС АКРЕДИТАЦИЈЕ?



Општи циљеви акредитација
за сва три сектора (опште, стручно и образовање одраслих)

Јачање европске димензије у учењу и држању наставе:

1. Промовисањем вредности инклузије и различитости, толеранције и демократског
учешћа у друштву;

2. Промовисањем знања о заједничком европском наслеђу и богатству које пружа
различитост;

3. Подршком развоју професионалног умрежавања широм Европе.



ЦИЉЕВИ ЗА ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Јачање квалитета учења и наставе у школама:
• подршком професионалном развоју наставника, школских лидера и

ненаставног особља,
• промовисањем коришћења нових технологија и иновативних наставних

метода,
• побољшањем језичке наставе и језичке разноликости у школама,
• подршком размени и развоју најбољих пракси у настави и развоју школа.

Допринос стварању Европског образовног простора:
• изградњом капацитета у школама за учествовање у међународној

размени и сарадњи и за спровођење пројеката мобилности високог
квалитета,

• претварањем мобилности у реалистичну могућност за сваког ученика,
• признавањем исхода учења ученика и особља стечених током периода

мобилности.



ЦИЉЕВИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

• Унапређење квалитета иницијалног и континуираног стручног
образовања и обука;

• Јачање кључних компетенција и трансверзалних вештина,
посебно учења језика;

• Подршка развоју вештина специфичних за пословне потребе на
данашњем и будућем тржишту рада;

• Размена најбољих пракси и промоција употребе нових и
иновативних педагошких метода и технологија и подршка
професионалном развоју наставника, тренера, ментора и другог
особља у ВЕТ-у;



ЦИЉЕВИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

• Изградња капацитета пружалаца стручног образовања и обука за извођење
висококвалитетних пројеката мобилности и њихова способност да формирају
квалитетна партнерства док развијају своју стратегију
интернационализације;

• Обезбеђивање мобилности као реалне могућности за било ког ученика у ВЕТ-
у, како у области иницијалног (ИВЕТ), тако и у погледу континуираног
стручног образовања и обука и повећање просечног трајања мобилности за
ВЕТ ученике ради повећања квалитета и утицаја мобилности;

• Неговање квалитета, транспарентности и препознавање исхода учења током
мобилности у иностранству, посебно коришћењем европских алата и
инструмената.



ЦИЉЕВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

• Унапређење квалитета формалног, информалног и неформалног
образовања одраслих;

• Унапређење квалитета понуде образовања одраслих
професионализацијом едукатора;

• Побољшање понуда за пружање образовања одраслих за кључне
компетенције дефинисане ЕУ оквиром (2018), укључујући основне
вештине (писменост, рачунање, дигиталне вештине) и друге
животне вештине;



ЦИЉЕВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

• Повећање квалитета наставе и учења у свим облицима
образовања одраслих;

• Повећање учешћа у активностима образовања одраслих без
обзира на старосну доб и друштвено-економске прилике, а
посебно подстицање учешћа организација које раде са
полазницима и ученицима у неповољном положају, мањих
организација активних у образовању одраслих, као и мање
искусних у спровођењу пројеката програма Еразмус+.



Једна за свако поље посебно (опште, 
стручно или образовање одраслих)

Правила учествовања

27 чланица ЕУ+, Лихтенштајн, Норвешка, Исланд,
Турска, Северна Македонија и Србија

Фондацији Темпус, *октобар 2023.

Број пријава

Земље учеснице

Где и кад се подноси пријава



КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА

Предшколска установа

Основна школа 

Основна музичка школа

Основна балетска школа

Основна школа за ученике
са сметњама у развоју

Основна и средња школа за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом

Образовно-васпитни центар као
установа у којој се, осим основног
образовања и васпитања, односно
предшколског и основног образовања
и васпитања, остварује и средње
образовање и васпитање

Гимназија

Средња стручна школа



КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ ЗА ОБЛАСТ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Средњa стручнaшколa

Мешовита школа (гимназија и средња стручна
или уметничка школа)

Средња уметничка школа

Средња школа за ученике са сметњама у развоју

Основна и средња школа за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом



КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊАОДРАСЛИХ

Основне и средње школе које спроводе
функционално образовање одраслих у складу
са законом

Јавно признати организатори образовања
одраслих (ЈПОА)

Институције активне у области образовања
одраслих: библиотеке, удружења грађана,
народни универзитети и друге организације
које континуирано реализују специјализоване
курсеве



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР
Фондација Темпус врши евалуацију пријавних формулара у смислу техничког испуњења услова, након чега спољни оцењивачи

оцењују пријаве на основу следећих критеријума:

ЕРАЗМУС 
ПЛАН: 
ЦИЉЕВИ

40 поена

РЕЛЕВАНТНОСТ
10 поена

ЕРАЗМУС ПЛАН: 
АКТИВНОСТИ 

20 поена

Два услова би требало да буду испуњена да би пријава била 
узета у разматрање:

1. Укупан број поена 70 или више
2. Минимум половина поена за сваки критеријум

ЕРАЗМУС 
ПЛАН: 

УПРАВЉАЊЕ
30 поена



БРОЈ НОВИХ АКРЕДИТАЦИЈА 2022.
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БРОЈ АКРЕДИТАЦИЈА 2023.
*оквирни план
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Kонтакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Сектор за опште, стручно и образовање одраслих
Телефон: 011/3342-430
schools-vet@tempus.ac.rs
adult-education@tempus.ac.rs

Фондација Темпус

Инфо центар: Теразије 39, I спрат, Београд

www.erasmusplus.rs



Хвала на пажњи!


