
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 августа 2022. године организује догађаје:

Вебинар: Омладинске размене и волонтирање у иностранству – твоја прилика да
упознаш свет!, 12. август, 16-17 часова
Вебинар: Студирај у Србији, 26. август, 16-17 часова
Практичне индивидуалне сесије уживо: Регистрација OID и PIC броја, 3, 10, 17. и 31.
август, 12-13 часова

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.

У процесу акредитације програма сталног  стручног  усавршавања наставника,  васпитача и
стручних  сарадника  за  школску  2022/2023,  2023/2024.  и  2024/2025.  годину,  Завод  за
унапређивање  образовања  и  васпитања  (ЗУОВ)  акредитовао  је  осам  обука  Сектора

Активности Инфо центра у августу

Попуните упитник

Акредитоване обуке Фондације Темпус
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унапређивање  образовања  и  васпитања  (ЗУОВ)  акредитовао  је  осам  обука  Сектора
за  опште,  стручно  и  образовање  одраслих  Фондације  Темпус,  као  и  седам  обука
Euroguidance и Europass центара Фондације Темпус. 

Више  информација  о  акредитованим  обукама  можете  да  пронађете  на  сајту  Фондације
Темпус: 

Акредитоване обуке Сектора за опште, стручно и образовање одраслих 
Акредитоване obuke Euroguidance и Europass центра

Фондација Темпус  објављује  јавни  позив  за  учешће  појединаца  у  конкурсу  за  проширење
базе  спољних  оцењивача  пројектних  пријава  у  областима  општег  образовања,  стручног
образовања и обука, образовања одраслих и високог образовања.

Цео текст конкурса на енглеском језику можете пронаћи ОВДЕ.

Заинтересовани кандидати треба да попуне регистрациони формулар и да пошаљу своју
биографију  са  пратећим  документима  у  Europass  формату  имејлом
на: konkursi@tempus.ac.rs  

Рок  за  подношење пријава  за  спољне оцењиваче Еразмус+  пројеката  је  до 15. 8.  2022. у
23.59.

Више о детаљима конкурса, можете пронаћи на сајту Фондације Темпус.

Конкурс за спољне оцењиваче Еразмус+ пројеката

Позив за пријаву на ТСА обуку „Моћ неформалног образовања у
Холандији
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Холандска национална агенција за Еразмус+ организује ТСА обуку „Моћ неформалног
образовања (The Power of Non Formal Education) од 2. до 7. октобра 2022. године  у месту
Егмонд-Бинен, Холандија.

Главна тема обуке  биће унапређивање принципа и метода неформалног образовања
како би имали већи  утицај на оснаживање младих за активно учешће у друштву.

На обуку се позивају  омладински радници, омладински лидери, менаџери
омладинских пројеката, омладински тренери, ментори и сл.

За више информација и детаља о програму обуке посетите објаву на САЛТО платформи.

Заинтересовани могу да се пријаве за учешће на обуци попуњавањем регистрационог
формулара на САЛТО платформи. Рок за пријаву је 3. 8. 2022. 

Више информација је доступно на сајту Фондације Темпус.

Конкурсни  позив  за  достављање  текстова  на  тему  „Иновативни  приступи  за  развој
вештина код одраслих” је завршен 5. јула 2022. године. 

Победница  конкурса  је наставница Оливера Илић из школе  „Свети Сава“ из
Пожаревца која има одељење за образовање одраслих. У свом тексту Оливера
Илић  је поделила искуство  коришћења неколико иновативних алата  који поспешују
развој вештина. 

Као  аутор  победничког  текста,  Оливера  Илић  путује  на  5.  светску  конференцију
„Будућност образовања“  која  се  одржава  у Стокхолму  од  10.  до  12.  августа  ове
године. 
Текст је објављен на ЕПАЛЕ платформи.

Изабран је најбољи допринос ЕПАЛЕ конкурсу на тему
„Иновативни приступи за револуцију вештина“.
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ЕUN Aкадемија организује MOOC „Stem ouf of the box“ од 12. септембра 2022. Курс
има за циљ да обучи наставнике како да интегришу STEM (скраћеница од
енглеских речи: Science, Technology, Engineering и Mathematics) концепте у своје
наставне планове како би на тај начин помогли својим ученицима да развију
научне, математичке и вештине критичког решавања проблема. 

Наставници ће такође моћи да науче како да овај начин размишљања уведу у рад
са децом у раном узрасту и основном образовању, али и у средњим школама.
Идеја курса јесте да оспособи наставнике да науче ученике како да користе
научнo и аналитичко размишљање у решавању проблема из стварног живота. 
  
Почетак: 12. септембар 
Трајање: 5 и по недеља 
Предвиђен укупан број сати: 25 
Заинтересовани се могу пријавити путем овог линка: РЕГИСТРАЦИЈА

Овом приликом подсећамо све каријерне практичаре да је у току  конкурс Euroguidance
центра у Србији за седмо Национално такмичење добрих пракси у области каријерног
вођења и саветовања (КВиС). 

Пријаве примера добрих пракси подносе се електронским путем, попуњавањем
формулара до 10. септембра 2022. године до 23.59 часова. 

MOOC „Stem ouf of the box“ - STEM приступ предметима који
нису STEM

У току је конкурс за седмо Национално такмичење добрих
пракси у области каријерног вођења и саветовања
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Више информација о правилима конкурса и начину пријаве погледајте на сајту
Euroguidance центра, као и у видео-снимку прошлогодишњег вебинара доступном овде,
а уколико имате додатних питања, можете нам писати путем имејла на
euroguidance@tempus.ac.rs.  
 

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика:
променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language
education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у
Грацу (ECML) организује радионицу под називом „CLIL у језицима који нису енглески –
Успешан прелаз кроз образовне нивое” (енгл: CLIL in languages other than English –
Successful transitions across educational stages) која ће се одржати 16. и 17. новембра 2022.
године у Грацу. 

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за
живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати се могу пријавити
путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате
детаљан опис радионице и услове за учешће.  

Рок за пријаве је 10. август до краја дана. 

Позив је намењен: 

доносиоцима одлука у области наставе и учења језика;  
креаторима наставних планова и програма;  
едукаторима наставника; 
креаторима наставних материјала; 
наставницима. 

Више детаља о самом догађају као и профилу потенцијалних учесника доступно је овде. 

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се
обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs. 

Европска комисија је прогласила 2022. годину годином младих, чиме се посебна
пажња придаје положају младих у Европи, у жељи да се развијањем дијалога са младима
о њиховом виђењу властите улоге у европској будућности оснажи њихово активно
учешће у друштву 

Радионица ECML-a: „CLIL у језицима који нису енглески –
Успешан прелаз кроз образовне нивое”

Европска година младих 2022몭 Позив за учешће
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учешће у друштву 

Овим путем вас позивамо да се укључите у обележавање Европске године младих и да
сва догађања која планирате или сте већ реализовали у 2022. години, а која су везана за
младе, пријавите на европску мапу активности. 

Више о иницијативи као и процесу пријаве догађаја сазнајте на следећем линку.

Овогодишње  #ErasmusDays  2022 обележавамо током три дана прославе програма
Еразмус+,  13, 14. и 15. октобра  у Европи и шире.  Ово је јединствена прилика да
организујете догађај, поделите своје Еразмус искуство или поделите информације о
свом пројекту. 

Без обзира на то да ли сте корисник Еразмус+ или сте алумниста Програма,
#ErasmusDays ће вам дати шансу да поделите своја искуства, организујете догађаје и
проширите вест о овом пројекту. 

Више о догађају и могућностима учешћа сазнајте на нашем вебсајту.

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.

Еразмус дани 2022몭 позив за учешће

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а

Аудио записи и pdf верзије публикација и месечних билтена
Фондације Темпус

https://erasmusplus.rs/evropska-godina-mladih-2022-poziv-za-ucesce/
https://erasmusplus.rs/erasmus-dani/
https://erasmusplus.rs/erasmus-dani/
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/


На сајту Фондације Темпус  можете приступити аудио запису  Еразмус+ брошуре за
конкурсни рок 2022. године, као и pdf верзијама месечних билтена Фондације Темпус. 

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
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