
Еразмус+ ИНФО билтен Погледајте ову поруку у вашем претраживачу

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

Фондација Темпус објављује резултате одабира КА2 пројеката:   малих партнерстава у
области општег образовања (KA210-SCH), стручног образовања и обука (KA210-VET),
образовања одраслих (KA210-ADU) и у области младих (KA210-YOU)  и партнерстава за
сарадњу у области младих (КА220-YOU) које можете погледати на следећем линку. 
  
Резултате одабира пројектних пријава установа за пројекте мобилности у области младих
(КА152-YOU); пројекте мобилности омладинских радника (КА153-YOU); пројекте за
активно учешће младих (КА154-YOU) и DiscoverEU пројекте инклузије (KA155-YOU)
можете пронаћи овде.
 

Погледајте резултате одабира пројектних пријава за акредитацију у области младих
(KA150-YOU), као и области стручног образовања и обука (KA120-VET), општег
образовања (КА120-SCH) и у области образовања одраслих (KA120-ADU).

Одлуку о одабиру пројектних пријава и акредитација, Фондација Темпус доноси на
основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као главни критеријум, ранг
листу формирану према броју поена које су пријавама доделили спољни
оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета.

Општи позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2022.
годину: резултати одабира пројеката – други конкурсни рок 4.

октобар 2022. године

Општи позив за подношење пријава за Еразмус+ за акредитације
за 2022. годину – резултати за конкурсни рок 19. октобра

Активности Инфо центра фебруару 2023. године
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Информативни центар Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат), у склопу свог
месечног програма активности, током фебруара 2023. године организује догађаје:

Вебинар: Упознај занимања, 2. фебруар, 12.30-13.15 часова
Вебинар: Eurodesk – прилике за мобилност младих у Европи, 3. фебруар, 16-
17 часова
Вебинар: Еразмус+ KA2 пројекти партнерстава, 8. фебруар, 16-17 часова
Вебинар: Избор средње школе, 9. фебруар, 12.30-13.15 часова
Вебинар: Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о избору
студијског програма, 23. фебруар, 12.30-13.15 часова
Вебинар: Студирај у Србији, 28. фебруар, 16-17 часова
Практичне индивидуалне сесије уживо: Регистрација OID и PIC броја, 1, 8. и
22. фебруар, 12-13 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.

Ознака квалитета „eTwinning школа“ се од 2018. године додељује васпитно-образовним
установама које су препознају као лидери у образовању на основу неколико критеријума:
употреба ИКТ-а, иновативни педагошки приступи, инклузивност, укључивање ученика у
процес доношења одлука у установи, организовање професионалног усавршавања и
сарадња са локалном заједницом. 
  

Попуните упитник

Ознака квалитета „eTwinning школа“ – продужен рок за
подношење пријаве до 14. фебруара 2023. године
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За једну васпитно-обрзовну установу се подноси једна пријава. 
  
Пријава се може наћи на делу Европске платформе за школско образовање који је
посвећен eTwinning-у и попуњава се и подноси онлајн.  
  
Првобитни рок за школску 2022/2023. годину је са 31. јануара померен на 14. фебруар
2023. године. 

Позивамо све 63 установе из Србије које су добиле позив да поднесу пријаву и допринесу
препознатости установа из наше земље у eTwinning заједници. 

Уколико се пријаве поднесу до 14. фебруара, постоји могућност да установе, у случају да
Национални тим одбије њихову пријаву, унапреде пријаву и поново је поднесу до краја
фебруара 2023. године.

У случају потешкоћа у подношењу пријаве, позивамо установе да се обрате eTwinning
националном тиму за подршку на etwinning@tempus.ac.rs или на телефон: 011/3342430,
опција 7.

eTwinning онлајн обука „Ученици као покретачи активности у међународним eTwinning
пројектима“ у организацији eTwinning националног тима Летоније у сарадњи са eTwinning
националним тимовима Италије, Грузије, Литваније, Хрватске и Србије, одржаће се  у
периоду од 21. фебруара до 16. маја 2023. године. 
  
Ова онлајн обука ће трајати од 21. фебруара до 16. маја 2023. године. У овом периоду
планирана су 4 онлајн сусрета учесника обуке на платформи Zoom у трајању од по 90
минута: Позивају се заинтересовани наставници ученика од 11 до 19 година старости који
су већ учествовали на бар једном  eTwinning  пројекту до сада да се пријаве
попуњавањм  регистрационог формулара.  Рок за попуњавање регистрационог
формулара је 08.02.2023. до 23몭59. 

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште: 
Телефон: 011/3342 430, опција 7 
Е-пошта: etwinning@tempus.ac.rs

eTwinning онлајн обука „Ученици као покретачи активности у
међународним eTwinning пројектима“

Радионица и вебинар за писање KA2 пројеката за опште, стручно и
образовање одраслих
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Фондација Темпус  у уторак 14. фебруара  организује једнодневну радионицу са циљем
припреме установа и организација из области општег, стручног и образовања одраслих за
подношење пријава за KA210 пројекте малих партнерстава и КА220 пројекте за сарадњу у
оквиру Општег позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2023. годину.

Термини одржавања:

1. Вебинар ће се одржати преко апликације Microsoft Teams, 13.02.2023. године, од 14
до 15 часова и отворен је за све заинтересоване. Пријавни формулар  за вебинар
налази се овде.

2. Радионица уживо, ће се одржати  14.02.2023. године  од 10 до 16몭45 часова  у
просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Жабљачка 12. Пријаве ће бити
отворене до 7. фебруара у 23몭59 часова. Агенду за радионицу можете
погледати овде. Линк за регистрацију налази се на следећем линку.

Похађање радионице и вебинара је бесплатно.

За све додатне информације, можете да контактирате Фондацију Темпус телефоном 011 33
42 430, опција 3, или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области за коју
сте заинтересовани:

Школе, предшколске установе и стручно образовање:

schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:

adult-education@tempus.ac.rs

MOOC „Решења заснована на природи у Вашој учионици“ настоји да скрене пажњу на
еколошке изазове и утицаје које ти изазови имају на наша друштва и свакодневне животе.
Наставници се труде да образују своје ученике да буду савесни и проактивни чланови
друштва који ће радити и градити у складу са природом, а не независно од природе. 
  
MOOC „Решења заснована на природи у Вашој учионици“ је отворен за свакога, али пре
свега за наставнике у основним и средњим школама који имају жељу да истражују  модел
Решења заснована на природи са својим ученицима. 
  
Заинтересовани наставници се већ сада могу прикључити групи на Facebook-у или
поделити своје мишљење на Тwitter-у путем hashtag-a #NBSEduWORLDMOOC. 
  
Курс почиње 13. фебруара 2023. године и траје до 22. марта. Укупан број сати који се
очекује да учесник посвети похађању курса и изради задатака јесте 25 сати. 
  
Заинтересовани се могу пријавити путем овог линка.

Добродошли на MOOC „Решења заснована на природи у Вашој
учионици“
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Национални Еuroguidance центар током другог полугодишта школске 2022/23. године
организоваће низ обука у области каријерног вођења и саветовања (КВиС) за наставнике и
стручне сараднике:

Једнодневна непосредна обука ”Каријерно вођење и саветовање у средњој
школи”.  
Пријаве за обуке које се одржавају 21. и 28. фебруара у Београду (Фондација Темпус,
Жабљачка 12) отворене су до 12. фебруара и сви заинтересовани могу се пријавити
путем електронског формулара који је доступан овде.
У наредном периоду, планира се одржавање обука у Краљеву (21. марта), Новом
Саду и Нишу (датуми ће бити потврђени ускоро), као и у Београду (16. маја).
Једнодневна непосредна обука ”Развијање активности професионалне
оријентације (ПО) у основној школи”.
У наредном периоду, планира се одржавање обука у Београду (14. марта) и
Сремској Митровици (4. априла).

Формулари за регистрацију биће благовремено објављени. 
 

***
  
Учешће на свим обукама Еuroguidance центра је бесплатно, а своје интересовање можете
исказати попуњавањем електронског формулара  који је доступан на овом линку. 
  
Уколико будете имали додатних питања у вези обука можете нас контактирати путем
имејл адресе euroguidance@tempus.ac.rs.  

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са
задовољством позива  наставнике  и  стручне  сараднике  основних  и  средњих  школа  –
ауторе активности каријернoг вођења и саветовања да пријаве своје активности за ново,
допуњено,  издање приручника ,,Каријерно вођење и саветовање“ и Базе активности КВиС. 
  
На конкурс је могуће пријавити активности КВиС попут радионица, трибина, предавања и
сличних активности које су аутори реализовали у склопу наставних или ваннаставних

Акредитовани семинари Еuroguidance центра у другом
полугодишту школске 2022/23.

Конкурс за активности каријерног вођења и саветовања за
допуњено издање приручника и базу КВИС активности
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активности у својим школама. Правила Конкурса  за наставне и ваннаставне активности
каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС
можете преузети овде. 

Пријава активности каријерног вођења и саветовања за приручник и пратећу базу
активности трајаће до 15. маја 2023. године, а врши се попуњавањем формулара који је
доступан на овом линку.   

Пријаве ће се разматрати по завршетку назначеног рока, а аутори ће након разматрања
пријава добити повратну информацију о својој активности. Све пријаве које буду
пристигле до 15. маја 2023. године биће узете у разматрање за  Приручник и Базу који ће
бити објављени током јесени 2023. године.

Национални Euroguidance центар и у другом полугодишту школске 2022/23. године
наставља да организује активности у циљу подршке ученицима завршних разреда у избору
средње школе/факултета, те ће тако у фебруару бити организовано више вебинара за
ученике основних и средњих школа.   

Вебинари се одржавају путем MS Teams платформе, а теме фебруарских вебинара су:
”Упознај занимања” (2. фебруар), ”Избор средње школе” (9. фебруар) и ”Шта након
средње школе - кораци у доношењу одлуке о избору студијског програма” (23.
фебруар). 

Учешће на свим вебинарима је бесплатно, а ученици, родитељи и наставници који би
пријавили одељења/групе ученика могу се пријавити попуњавањем регистрационог
формулара који су доступни кликом на назив вебинара. 
 
Више информација о вебинарима и најаве наредних датума можете пронаћи на овом
линку.

Предлог за сарадњу Инжењерско-економског института у Каршију

Фебруарски вебинари за ученике завршних разреда

Предлог за сарадњу са високошколском установом из Узбекистана

https://kvop.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/konkurs-za-kvis-bazu.docx
https://kvop.tempus.ac.rs/formular-za-prijavu-aktivnosti-kvis/
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Инжењерско-економски институт у Каршију позива високошколске установе из Србије да
успоставе сарадњу у оквиру Еразмус+ програма, и то КА171 пројеката мобилности,
Изградње капацитета у оквиру високог образовања (CBHE), Еразмус Мундус акције,
или пак у оквиру екстерне акције Европске уније – Хоризонт Европа (наставак
програма Хоризонт 2020). Универзитет је основан 1995. године и у свом саставу има
седам факултета. Више информација о универзитету можете да пронађете овде и овде. 
  
За сва додатна питања и информације, молимо вас да контактирате Канцеларију за
међународну сарадњу Инжењерско-економског института у Каршију путем имејл адресе
начелника Канцеларије, господина Alibeka Esheva: eshevalibek@gmail.com.  

Предлог за сарадњу Универзитета за информационе технологије у
Ташкенту- огранак у Нукусу 
  
Универзитет за информационе технологије у Ташкенту- огранак у Нукусу је
високошколска установа која је примарно оријентисана на студијску област
информационо-комуникационих технологија. Овај универзитет жели да успостави
сарадњу са високошколским установама из Србије у оквиру Еразмус+ програма, и то КА171
пројеката мобилности и Изградње капацитета у оквиру високог образовања (CBHE).
Више информација о универзитету можете да пронађете овде и овде. 
 
За сва додатна питања и информације, молимо вас да контактирате др Asiya
Tureniyazova, Еразмус+ координатора на Универзитету за информационе технологије у
Ташкенту- огранак у Нукусу путем имејл адресе: asiya.tureniyazova@gmail.com.

Сваке године се у ЕПАЛЕ заједници одређеним темама придаје посебна пажња. Идеја је да
се ове теме потцртају и ставе у фокус целе заједнице како би се више пажње посветило
њиховој практичној примени. Зато се и зову тематски фокуси. Ове недеље ће бити
објављени тематски фокуси за 2023. годиниу. 

Позивамо вас да пратите новине на ЕПАЛЕ и информишете се о овим фокусима који ће
свакако рефлектовати чињеницу да је 2023. година проглашена годином вештина у
Европи.

Ускоро ће бити објављени тематски фокуси у ЕПАЛЕ заједници за
2023. годину

https://www.qmii.uz/en
https://hedu.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/New-E2021-2027-partner-search-form-KEEI.pdf
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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.

На сајту Фондације Темпус  можете приступити pdf верзији  Еразмус+ брошуре за
конкурсни рок 2023. 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 © 2023 Фондација Темпус, Сва права задржана. 

одјавите се са листе  ажурирајте ваше податке 

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а

Pdf верзије публикација и месечних билтена Фондације Темпус
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