
Еразмус+ ИНФО билтен Погледајте ову поруку у вашем претраживачу

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

Фондација Темпус обавештава заинтересоване институције и организације о отварању
јесењих конкурсних рокова за КА1 и КА2 Еразмус пројекте у оквиру Еразмус+ Општег
позива за подношење предлога пројеката за 2022. годину.

Установе и организације имају могућност да се пријаве за следеће типове КА1 пројеката
мобилности и КА2 пројекте партнерстава за сарадњу до 4. октобра 2022. године (рок за
подношење пријава је 12 сати по средњоевропском времену). 

Детаљне информације о условима пријаве можете пронаћи на нашој веб-страници.

Општи позив за 2022. годину у оквиру новог Еразмус+ програма –
други конкурсни рок за КА1 и КА2 пријаве

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

Вебинар: Како да се пријавите за CEEPUS размену? 11. октобар, 16-17 часова
Вебинар: Eurodesk – прилике за мобилност младих у Европи, 26. октобар, 16-
17 часова
Практичне индивидуалне сесије уживо: Регистрација OID и PIC броја, 5, 12,
19.  и 26. октобар, 12-13 часова

  
Учешће у догађајима других организација

Сајам стипендија у организацији Центра за развој каријере и саветовање
студената Универзитета у Крагујевцу, 18. октобар, 14 часова

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 5. октобра 2022. године у 16.00 часова организује вебинар са циљем
информисања организација и институција из Србије о могућности подношења пријава
за добијање акредитација у области младих у оквиру Еразмус+ програма Европске
уније. 

Више детаља о овим типовима пројеката можете пронаћи на следећем линку, док су
информације о акредитацијама у области младих доступне у Еразмус+ програмском
водичу за 2022. годину. 

Пријаву за вебинар можете извршити попуњавањем кратког регистрационог формулара
на овом линку.  Рок за пријаве је 5. октобар, 2022. године у 12.00.  
  
За све додатне информације, можете контактирати Групу за младе, информисање и
спорт Фондације Темпус путем телефона 011 33 42 430, бирајући опцију 5, или имејлом
путем адресе youth@tempus.ac.rs.

У циљу промоције DiscoverEU иницијативе и предстојећег јесењег позива, Фондација
Темпус организује онлајн састанак са заинтересованим странама (Stakeholders meeting),
који ће се одржати путем Microsoft Teams платформе у уторак, 4. октобра са почетком у
12 часова. 

Циљ овог састанка јесте промоција саме иницијативе и ступање у контакт са свим
заинтересованим лицима која сарађују са осамнаестогодишњацима било у контексту
формалног или неформалног образовања, попут средњих школа и омладинских
организација. Сви заинтересовани за учешће на састанку могу се пријавити путем

Попуните упитник

Вебинар посвећен пријави за Еразмус+ акредитације у области
младих

Сазнајте више о DiscoverEU иницијативи - састанак са
заинтересованим странама

https://forms.office.com/r/i0kartawRb
https://forms.office.com/r/E9zQnD6UJy
https://tempus.ac.rs/aktivnosti-informativnog-centra-fondacije-tempus-u-oktobru-2022-godine/
https://tempus.ac.rs/aktivnosti-informativnog-centra-fondacije-tempus-u-oktobru-2022-godine/
https://tempus.ac.rs/aktivnosti-informativnog-centra-fondacije-tempus-u-oktobru-2022-godine/
https://tinyurl.com/vwtbmhff
http:
http:
https://erasmusplus.rs/mladi/erazmus-projekti-mladi/projekti-mobilnosti-mladi/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf
https://forms.office.com/r/bHxuuKKYfi
mailto:youth@tempus.ac.rs
http:
http:


кратког регистрационог формулара најкасније до уторка, 4. октобра у 10 часова. 

Европска комисија од 2021. године додељује  Европске награде за иновативност у
настави  (European Innovative Teaching Awards) у областима предшколског, основног,
средњег и стручног образовања и обука. Ове године су награђене и две установе из
Србије – Предшколска установа  „Наша радост”  из Суботице и Основна школа  „Олга
Милошевић“ из Смедеревске Паланке. 

Више о добитницима и њиховим пројектима пронађите на нашој веб-страници.

Добитници Европске награде за иновативност у настави

САЛТО награде 2022. године - подсећање на пријаве
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Позивамо вас да се пријавите на конкурс за САЛТО награде 2022. године који ће
бити отворен до 30. септембра 2022,  23몭59 по средњоевропском времену, на SALTO
Awards вебсајту, попуњавањем формулара.  

Идеја конкурса је да се препознају добри пројекти и инспиришу млади људи, доносиоци
одлука и корисници Еразмус+ програма и Европске иницијативе за солидарност како би
били утицајнији.

Временски оквир одабира САЛТО награда 2022. године

15. јуна – 30. септембра: Пријављивање – Пријавите се путем формулара да бисте
свој пројекат предали на оцену.
1. октобра – 31. октобра: Процена – Жири бира победнике у свакој категорији.
1. новембар: Ужи избор је направљен.
3. новембар: Проглашење победника и додела награда у Талину. 

Награда за победнички пројекат у свакој категорији је 700 евра, место за пројекат у
САЛТО збирци водећих пројеката и промо видео о пројекту који ће се делити путем
САЛТО мреже.

Задовољство нам је да овом приликом обавестимо све каријерне практичаре, као и
друге актере који споводе КВиС активности у области образовања, социјалне заштите,
запошљавања и рада са младима, да ће се 12. октобра 2022. године у Београду, у
хибридном формату, одржати јубиларна десета Euroguidance конференција
„Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи”.  

Седму годину за редом биће свечано проглашени победници Националног такмичења
добрих пракси у области КВиС, а представиће се и примери добре праксе КВиС које су у
Србији спроведене у оквиру међународне сарадње.   

Учешће на конференцији је бесплатно, а пријава се врши попуњавањем пријавног
формулара који је доступан овде најкасније до 7. октобра 2022. године до 23.59 часова. 

Десета Euroguidance конференција одржаће се 12. октобра 2022. у
хибридном формату (у Београду и онлајн)
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формулара који је доступан овде најкасније до 7. октобра 2022. године до 23.59 часова. 

Више информација о догађају потражите на нашој веб-страници. 
 

Фондација Темпус – eTwinning национални тим за подршку је доделио eTwinning
националне ознаке квалитета за школску 2021/2022. годину. 

eTwinning националне ознаке квалитета јесу први степен признања наставницима у
eTwinning заједници за њихово учешће на eTwinning пројектима – виртуелним
пројектима који се спроводе на eTwinning порталу са циљем унапређења првенствено
дигиталних и сарадничких компетенција наставника и ученика, а затим и
интернационализације установа и интегрисања аспекта мултикултуралности у редован
васпитно-образовни садржај. 

Овде можете погледати имена наставника чије су пријаве награђене, као и имена
њихових пројеката и установа.

Фотографија: ЕУ Инфо Центар

Додељене eTwinning националне ознаке квалитета за школску
2021/2022. године

Прослава Европског дана језика
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Европски дан језика је иницијатива коју је у сарадњи са Европском комисијом покренуо
Савет Европе 2001. године. Од тада се овај дан обележава широм Европе 26. септембра
сваке године. 

Овогодишњу прославу, у виду програма за децу и младе, организовао је Дечји културни
центар Београд у оквиру програма Међународни клуб пријатељства, под
покровитељством  EUNIC Cluster, Савета Европе, ЕУ инфо центра и Градске управе града
Београда, у понедељак, 26. септембра, од 11 до 14 часова, на Тргу републике у Београду. 

Више детаља о догађају и фотографије погледајте на нашем вебсајту.

Tродневнa онлајн конференцијa ЕПАЛЕ заједнице организује се на платформи од 18. до
20. октобра 2022. године.  Конференција ће бити посвећена теми имагинације у учењу
одраслих. Конференција ће се преносити уживо на веб страници ЕПАЛЕ и на каналима
ЕПАЛЕ друштвених мрежа (Facebook, LinkedIn, Twitter). 

Национални тимове ће организовати пратеће догађаје. 

Више информација о конференцији и линк за регистрацију на радионице можете
пронаћи на страници на ЕПАЛЕ посвећеној овом догађају.

Конференција ЕПАЛЕ заједнице „Замислите снажну, одрживу и
инклузивну Европу“

У Београду одржан међународни догађај „Транзиције у
образовању – улога каријерног вођења“
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У организацији Фондације Темпус,  15. и 16. септембра 2022. године у Београду је одржан
ТСА догађај „Транзиције у образовању – улога каријерног вођења”.   

ТСА активности (Training and Cooperation Activities) међународне су активности
(семинари, обуке, конференције, истраживања) и саставни су део Еразмус+ програма, а
служе успостављању контаката и партнерстава за нове пројекте, али и размени добрих
пракси између актера у различитим секторима.  

Дводневни семинар „Транзиције у образовању – улога каријерног вођења”   окупио   је
преко 30 практичара из 14 земаља и обухватио стручна излагања и интерактивне
радионице. Учесници су имали прилику да сазнају нешто више о заједничким
карактеристикама, те специфичним потребама корисника у транзицијама кроз
различите нивое образовања, те да поделе сопствена искуства у раду.  

Годишња eTwinning национална конференција „Инклузија у новој образовној
стварности“ је одржана 23. септембра  2022. године у хибридном формату – уживо у
хотелу „Метропол“ у Београду, и онлајн путем преноса на YouTube-у који је био отворен
за најширу публику. 

Конференцији је присуствовало преко 140 просветних радника у хотелу Метропол, а
пренос на YouTube каналу Фондације Темпус је током конференције погледало скоро
500 људи. 

Конференција је завршена уручивањем eTwinning  ознака квалитета награђеним
васпитачима, учитељима и наставницима за 2021/2022. годину. Уручене су и награде
EITA (European Innovative Teaching Award) eTwinning и Еразмус+ амбасадоркама Наташи
Врапчевић и Јасмини Милићевић. 

Снимак конференције можете погледати на следећем линку на YouTube каналу
Фондације Темпус.

eTwinning конференција „Инклузија у новој образовној
стварности“

Eurydice годишња конференција ”Иницијално образовање
наставника језика: политике и праксе”
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Eurydice годишња конференција ”Иницијално образовање наставника језика: политике и
праксе”. Догађај ће се одржати у онлајн формату 20. октобра и учешће ће бити
бесплатно. Пријаве ће ускоро бити отворене на нашем сајту. 

Овај MOOC европске мреже European Schoolnet има за циљ да покаже како искусни
практичари у области употребе технологије у образовном процесу могу да помогну
васптино-образовним установама у усвајању иновативних педагошких приступа. 
Курс као полазну тачку има пројекат Менторство за школски напредак који се,
скраћено од енглеског имена, назива MenSi. 

Суштина курса је да покаже начине за креирање модела менторстава међу установама. 
Курс траје од 17. октобра до 23. новембра 2022. године. 

Више информација о овом MOOC-у, као и упутство за регистрацију, можете добити на
следећем линку.

Овај MOOC европске мреже European Schoolnet је посвећен догађају „Недеља кодирања“
који организује Европска комисија и има за циљ да васпитачима, учитељима и

MOOC „Више од умрежавања – узајамно менторство установа за
дигиталну иновацију“

MOOC „Спремите се за Европску недељу кодирања 2022“
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који организује Европска комисија и има за циљ да васпитачима, учитељима и
наставницима понуди практичне идеје, алате и ресурсе као помоћ у увођењу кодирања
и рачунарског размишљања у наставу. 

Овај курс је такође и могућност за повезивање са колегама сличног начина размишљања
и заједницом која поспешује сарадњу, тимски рад, дијалог и рефлексију и размену добре
праксе. 
Курс почиње 10. октобра 2022. године и траје пет и по недеља, 16. новембра 2022. године. 
Више информација о овом MOOC-у можете добити на следећој страници сајта Темпус.

Европска комисија је покренула  European School Education Platform  (Европску
платформу за школско образовање) са идејом да ова нова интернет адреса буде место
сусрета за све актере у образовању на предшколском нивоу, нивоу основне и средње
школе, укључујући и стручно образовање.

Садржаји и функције са досадашњих платформи  eTwinning  и  School Education
Gateway  јесу или ће бити пресељени на ову адресу до краја 2022. године. Старе веб
адресе платформе  eTwinning  (etwinning.net) и  School Education
Gateway (schooleducationgateway.eu) су у процесу гашења и неће више бити доступне од
краја септембра 2022. године. 

Фондација Темпус је у јулу издала нову публикацију под називом  Приручник за
техничко спровођење Еразмус+ пројеката мобилности за школе и предшколске
установе. 

пројекат мобилности у оквиру Еразмус+ програма или које планирају да конкуришу за
средства из Еразмус+ програма у наредном периоду.  је намењен пре свега основним и
средњим школама и предшколским установама на територији Републике Србије којима
је одобрен Приручник. Приручник можете пронаћи на следећем линку.

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.

Нова платформа Европске Комисијe European School Education
Platform – је нова адреса за еТвинере

Нова публикација Фондације Темпус

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а

Аудио записи и pdf верзије публикација и месечних билтена
Фондације Темпус
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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

* 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. 
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