
ЖАН МОНЕ ПРОЈЕКТИ У 
ДРУГИМ ОБЛАСТИМА 
ОБРАЗОВАЊА И OБУКА

Дијана Милићевић,
Сектор за опште, стручно и 
образовање одраслих



01

02

03

04

Жан Моне обуке наставника

Жан Моне мреже

Жан Моне иницијативе за учење о ЕУ



ЖАН МОНЕ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ̶ ЦИЉЕВИ
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Омогућити школама и пружаоцима
стручног образовања и обука да међу
својим наставним особљем граде знање
о ЕУ.

Понудити структурисане предлоге за 
обуку о ЕУ предметима за школе и 
пружаоце стручног образовања и обука, 
омогућити садржаје и методологије за 
наставнике који предају на различитим
нивоима, из различитих средина и са
различитим искуствима.

Одржати посебне индивидуалне или 
групне курсеве (модуларне, 
резиденцијалне, комбиноване или 
онлајн) за наставнике који су 
заинтересовани за ЕУ и спремни да 
интегришу ЕУ предмете у свој
свакодневни рад.

Неговање поверења наставника у 
интегрисање ЕУ аспекта у њихов
свакодневни рад.



ЖАН МОНЕ МРЕЖЕ ̶ ЦИЉЕВИ
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Размена информација о садржају и 
промоција резултата примењених 
методологија.

Јачање сарадње између 
школа/пружалаца стручног образовања 
и обука, пружајући им међународно 
искуство и европски статус.

Размена знања и мобилност за 
заједничко предавање.

Подстицање сарадње и стварање 
чврсте и одрживе платформе знања 
међу школама и пружаоцима стручног 
образовања и обука.



ЖАН МОНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 
УЧЕЊЕ О ЕУ ̶ ЦИЉЕВИ

01

02

03

04

Оснаживање наставника да предају о ЕУ 
користећи методе које ангажују ученике 
како би их упознали са чињеницама и 
знањем о ЕУ.

Побољшање исхода учења о питањима 
ЕУ.

Описмењавање о питањима ЕУ у 
школама.

Подстицање занимања за ЕУ код 
ученика и стварање основа за 
повећано учешће ученика у 
демократским процесима како би били 
оснажени као активни грађани.



СПЕЦИФИЧНОСТИ
ЖАН МОНЕ ОБУКЕ НАСТАВНИКА

Подршка се пружа:

• високошколским установама
које пружају почетну и/или
стручну обуку наставницима
у школама и/или установама
стручног образовања;

• другим установама које
образују наставнике да у
школама и установама
стручног образовања и обука
(ВЕТ) развију нове курсеве
везане за ЕУ и на тај начин се
оснажују бољим разумевањем
Европске уније и њеног
функционисања.

ЖАН МОНЕ МРЕЖЕ

Подржавају се:

• Школе и

• установе стручног
образовања и обука у циљу
јачања знања о томе како
предавати ЕУ предмете, чиме
се даје међународна
димензија учењу, са циљем
размене знања између
наставника.



СПЕЦИФИЧНОСТИ

ЖАНМОНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УЧЕЊЕ О ЕУ

Подршка се пружа:

• школама;

• институцијама које образују ученике у области стручног образовања и обука, како би им
помогла да развију садржаје на тему ЕУ (на тему демократије, историје ЕУ, како ЕУ
функционише, културна различитост итд);

• активности би требало да се одвијају током школске године (нпр. пројектне недеље,
студијске посете итд).



Ко може да се пријави?

Жан Моне обуке наставника

• Било која самостална високошколска
установа која пружа почетну и/или 
стручну обуку наставницима у 
школама и/или установама стручног
образовања;

• Организација/агенција која пружа
почетну и/или стручну обуку
наставницима у школама и/или 
установама стручног образовања и 
обука.

Жан Моне мреже

• Све школе (државне и приватне);

• Организације/установе активне у 
области стручног образовања и обука;

• Високошколске установе које пружају
почетну и/или стручну обуку
наставницима у школама и/или 
установама стручног образовања.



Минимум конзорцијума

Жан Моне обуке наставника

• Једна установа из државе чланице ЕУ 
или треће земље придружене 
програму;

• Све високошколске установе из 
земаља пуноправних учесница у 
програму, које учествују у Жан Моне 
пројектима у области образовања и 
обука морају да буду  носиоци важеће
повеље за високо образовање
(Erasmus Charter for Higher Education);

Жан Моне мреже
• Једна установа из државе чланице ЕУ 

или треће земље придружене програму;

• На пројекту мора да учествује најмање
шест апликаната из најмање три 
различите земље (државе чланице ЕУ и 
треће земље придружене програму)

ИЛИ
• Најмање четири школе/установе

стручног образовања и обука и највише
две високошколске установе.



Ко може да се пријави?

Жан Моне иницијативе за учење о ЕУ 

• Основне и средње школе;

• Установе за стручно образовање и 
обуке.

Минимум конзорцијума

• Једна школа/ВЕТ установа из државе
чланице ЕУ или треће земље
придружене програму;

• Минимум од 40h током школске године, 
трајање минимум три године (у периоду 
од три године);

• Максимални грант 30.000 евра по 
пројекту.



ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА

три године

Биће накнадно објављен

До 300.000 евра / 30.000 евра по пројекту

Трајање пројекта

Рок за пријаву

Буџет



Хвала на пажњи!


