
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 марта 2023. године организује догађаје:

Вебинар: Ресурси за писање Еразмус+ пројеката у области спорта, 7. март,
16 -17 часова
Вебинар:  Путуј Европом: учествуј у  DiscoverEU  такмичењу за
осамнаестогодишњаке, 9. март, 12.30 – 13.15 часова
Вебинар: Шта након матуре?, 9. март, 16 -17 часова
Вебинар: Како написати добар CV?, 16. март, 12.30 – 13.15 часова
Вебинар:  Како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору
занимања?, 23. март, 16 – 17 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.

Активности Инфо центра марту 2023. године

Попуните упитник

Ознака квалитета „eTwinning школа“
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Продужени рок за подношење пријаве за ознаку квалитета „eTwinning школа“ је истекао
21. фебруара 2023. године. 

Установе које су поднеле пријаву до овог рока имају могућност да опет поднесу
пријаву у случају да национални тим за подршку тражи допуну пријаве. Ово поновно
подношење пријаве је могуће до 14. марта 2023. године. 

Ознака „eTwinning школа“ се додељује у циљу признавања изузетности целе установе
која је отворена за међународну сарадњу и иноватинву употребу модерних технологија.
У овим установама у доношењу одлука учествују сви запослени и сви ученици, и оне
служе као пример другим установама.

Као и сваке године у ово доба, у eTwinning заједници се промовише годишња тема од
које се очекује да буде инспирација члановима мреже у многобројним активностима и
на порталу и уживо, а пре свега, у осмишљавању и спровођењу eTwinning пројеката. 

Овогодишња тема поред сталног eTwinning принципа – иновативне употребе модерних
технологија у настави, иде даље тако што настоји да подстакне развијање
креативности, аналитичког размишљања, вештине решавања проблема и вршњачке
сарадње. 

Ускоро почиње Пролећна кампања која ће путем многобројних активности дати
могућност наставницима да се повежу и развију пројектне идеје на смерницама
овогодишње теме у eTwinning заједници.

У склопу подршке активностима каријерног вођења и саветовања у школама, почевши
од школске 2018/19 године, Euroguidance и Еuropass центар Фондације Темпус
организује већи број  обука за наставнике, стручне сараднике и остале запослене у
основним и средњим школа. 

Све обуке Euroguidance и Еuropass центра, као и остале активности Фондације Темпус,

„Иновативност и образовање“ - нова годишњна тема eTwinning
заједнице

Акредитоване обуке Euroguidance и Europass центра
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су бесплатне.

Акредитовани семинар "Каријерно вођење и саветовање у средњој
школи", у Нишу и Краљеву

7. марта у Нишу (Школа моде и лепоте, Генерала Милојка Лешјанина 23) одржава
се обука ”Каријерно вођење и саветовање у средњој школи”  , а пријаве су
отворене до 1. марта путем електронског формулара који је доступан овде. 
21. марта у Краљеву  (Економско-трговинска школа, Доситејева 46) одржава се
обука ”Каријерно вођење и саветовање у средњој школи”, а пријаве су отворене
су до 15. марта путем електронског формулара који је доступан овде. 

Обуке су акредитоване код Завода за унапређење образовања и васпитања и носе 8
бодова.  
Учешће на свим обукама је бесплатно, али је број учесника ограничен, па је
препоручљиво пријавити се што пре. 

Акредитовани семинар "Развијање активности професионалне
оријентације у основној школи", у Београду и Крушевцу

14. марта у Београду  (Фондација Темпус, Жабљачка 12) одржава се обука
”Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи”, а
пријаве су отворене отворене до 9. марта путем електронског формулара који је
доступан овде.  
28. марта у Крушевцу (ОШ ”Јован Поповић”, Балканска 56) одржава се обука
”Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи”, а
пријаве су отворене отворене до 22. марта  путем електронског формулара који је
доступан овде.

Обуке су акредитоване код Завода за унапређење образовања и васпитања и носе 8
бодова.  
Учешће на свим обукама је бесплатно, али је број учесника ограничен, па је
препоручљиво пријавити се што пре.  

За сва додатна питања  у вези обука, можете контактирати са нама путем имејл
адресе euroguidance@tempus.ac.rs.  

Вебинари за ученике завршних разреда средње школе и њихове
родитеље

У циљу подршке ученицима у развоју вештина управљања каријером, национални
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Euroguidance центар организоваће током марта неколико вебинара на теме каријерног
развоја.

9. марта одржава се вебинар ”Шта након матуре – кораци у избору студијског
програма” намењен ученицима завршних разреда средње школе
16. марта одржава се вебинар ”Како написати добар CV?” намењен ученицима
завршних разреда средње школе
23. марта одржава се вебинар за родитеље ”Како подржати дете у доношењу
одлуке у избору занимања”

Сви заинтерсовани ученици, родитељи и наставници могу се пријавити попуњавањем
електронског формулара који је доступан кликом на назив вебинара. Вебинари се
одржавају путем MS Teams платформе и учешће је бесплатно. 

Више информација о вебинарима и најаве наредних датума можете пронаћи на овом
линку. 

Training and Cooperation Activities (TCA) су међународне активности (семинари, обуке,
конференције, истраживања) које су саставни део Еразмус + програма. Намењене су
појединцима активним у секторима формалног образовања и неформалног образовања
младих.

Информације о ТСА догађајима намењеним сектору формалног образовања на које је
Фондација Темпус у могућности да пошаље учеснике из Србије у текућој години налазе
се на овом линку.

Информације о ТСА догађајима намењеним омладинском сектору на које је фондација
Темпус у могућности да пошаље учеснике из Србије у текућој години налазе се на овом
линку.

ЕПАЛЕ је покренуо нови формат за   дељење новина у заједници на иновативан и
занимљив начин – подкаст. Идеја је да се и на овај начин чланови заједнице информишу
о многобројним могућностима у области образовања одраслих. 

Прва епизода је емитована 13. фебруара 2023. године. Била је посвећена ЕПАЛЕ
тематским фокусима за 2023, и обележавању 2023. године као године вештина. 

Нови подкаст ЕПАЛЕ новости моћи ће да се испрати уживо једном месечно – сваког
првог понедељка у месецу, у 12.00 часова у подне. Већ сада можете да се пријавите за
следеће епизоде. 

Нове странице за праћење актуелних TCA активности и рокова за
пријаву за учешће током 2023. године

Подкаст "ЕПАЛЕ новости"

https://forms.office.com/e/ajVTzfewTf
https://forms.office.com/e/ajVTzfewTf
https://forms.office.com/e/33J3QtKjrJ
https://forms.office.com/e/iRd74fy11m
https://forms.office.com/e/iRd74fy11m
https://www.obrazovanje.rs/upis
https://www.obrazovanje.rs/upis
https://erasmusplus.rs/mreze-i-inicijative/training-and-cooperation-activities-tca/
https://erasmusplus.rs/mreze-i-inicijative/training-and-cooperation-activities-tca/
https://erasmusplus.rs/tsa-dogadjaji-namenjeni-sektoru-obrazovanja/
https://erasmusplus.rs/tca-dogadjaji-namenjeni-omladinskom-sektoru/
https://erasmusplus.rs/tca-dogadjaji-namenjeni-omladinskom-sektoru/
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/epale-vesti-ukluchite-se-i-saznajte-najnovije-vesti-iz-sveta-uchena-i-obrazovana-odraslikh


У случају да не можете да испратите уживо, моћи ћете да приступите подкасту на
платформи. Овде можете погледати прву епизоду подкаста ЕПАЛЕ новости.

У циљу унапређења сарадње на платформи и дељења и ширења резултата и искустава са
Еразмус+ пројеката, ЕПАЛЕ нуди могућност креирања Еразмус+ простора. Ово може да
буде простор за размену садржаја са пројектним партнерима, као и начин за
промовисање резултата пројеката на европском нивоу. 

Овде можете погледати видео упутство на српском како да покренете свој Еразмус+
простор на ЕПАЛЕ-у.

Објављене су теме које ће представљати окосницу рада у заједници образовања
одраслих у европским земљама, као и на овој платформи у 2023. години, иначе години
коју је Европски парламент прогласио Годином вештина у Европи. 

Ово су три тематска фокуса у 2023. години у ЕПАЛЕ заједници:

ангажовање грађана у демократским процесима у друштву,
оснаживање одраслих за успешно коришћење могућности које пружа данашње
тржиште рада и
укључивање свих структура у процес учења.

Видео упутство за креирање Еразмус+ простора на ЕПАЛЕ

Тематски фокуси на ЕПАЛЕ у 2023. години

Објављени резултати истраживања о потребама наставника
страних језика у Србији
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Фондација Темпус, у оквиру својих језичких активности и као национална контакт тачка
за сарадњу са Европским центром за живе језике у Грацу, спровела је истраживање
потреба наставника страних језика у Србији током августа и септембра 2022. године. 

Циљ истраживања био је стицање увида у потребе наставника за професионалним
усавршавањем и видове подршке који су им потребни. На позив за попуњавање
упитника одазвао се велики број наставника страних језика (њих 700), којима бисмо
овим путем желели да захвалимо за учешће у истраживању. 
  
Више информација о различитим аспектима истраживања као и о закључцима можете
наћи овде.

Европска школска мрежа (European Schoolnet) организује курсеве у свом центру Future
Classroom Lab за обуку од 2012. године. Овај јединствен и инспиративан центар који се
налази у Бриселу пружа могућност посетиоцима да на нови начин осмисле улогу
педагогије, технологије и дизајна у својим учионицама. Ове обуке се наплаћују и
организују се као радионице или курсеви у трајању од два до пет дана са циљем да
адресирају данашње образовне изазове и утичу на учионице будућности.

Више о курсевима можете погледати овде.

Ако желите да се пријавите на курс или да добијете више информација, можете
контактирати са организаторима путем имејл адресе fcl_courses@eun.org.

 

Фондација Темпус, путем пројекта подржаног од стране амбасаде Сједињених
Америчких Држава (САД) у Београду, организовала  је обуке предавача за извођење
наставе на енглеском језику на четири највећа државна универзитета у Србији:

Професионално унапређење наставника у доба дигиталних
технологија – Европска школска мрежа и Future Classroom Lab

Завршена обука предавача за извођење наставе на енглеском
језику на четири највећа државна универзитета у Србији
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наставе на енглеском језику на четири највећа државна универзитета у Србији:
Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу и
Универзитету у Крагујевцу. 

Обука је спроведена од стране стручњака у области англистике, на пољима English as a
Medium of Instruction (EMI) и English for Speci몭c Purposes (ESP), са искуством у обучавању
академског особља и иновативним наставним активностима. 

Током овогодишњег издања пројекта, 148 универзитетских предавача  са сва 4
универзитета, из различитих академских области, успешно је завршило обуку. 

Свечана додела сертификата о учешћу биће одржана према следећем распореду:

Универзитет у Нишу – среда, 1. март
Универзитет у Новом Саду – четвртак, 2- март
Универзитет у Београду – уторак, 7. март
Универзитет у Крагујевцу – петак, 10. март

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.

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а

Pdf верзије публикација и месечних билтена Фондације Темпус

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/
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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. 
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