
 

 

 

 

 

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи. 

Мрежу чини 40 националних јединица са седиштем у 37 земаља које учествују у ЕУ 

програму Еразмус+. Најважнији допринос ове мреже огледа се у реализацији 

компаративних студија и изградњи платформе са националним описима образовних 

система.  

 

Годишња Eurydice конференција 
 

 

 



 

Фондација Темпус – национална јединица мреже Eurydice – позива све заинтересоване на 

годишњу конференцију под називом „Иницијално образовање наставника језика: 

политике и праксе”, која ће се одржати у четвртак, 20. октобра 2022. године у онлајн 

формату.  

Конференција је намењена пре свега наставницима страних језика који су заинтересовани 

за праксе менторства и концепт иницијалног образовања наставника, студентима 

завршних година факултета за образовање наставника језика, професорима који образују 

наставнике језика на универзитетском нивоу, истраживачима у области образовних 

политика и образовања наставника, представницима доносилаца одлука и другима 

заинтересованима за ову тему. Учешће на догађају је бесплатно, а сви учесници који буду 

пратили догађај у целости добиће потврду о учешћу. 

За учешће на овом догађају неопходно је попунити пријавни формулар најкасније до 

16. октобра 2022. у поноћ. 

Агенда догађаја и друге додатне информације доступне су у вести на сајту Фондације 

Темпус. 

  

 

Најновије Eurydice студије 
 

 

У протеклом периоду је објављено неколико компаративних студија на различите теме, а 

могуће је приступити им онлајн и бесплатно их преузети.  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXnJXFMAORAZJulLpIqwGL21UMUpZUVdNNkU3NUJVU1gyWVo5SjNSTDVXNyQlQCN0PWcu
https://tempus.ac.rs/godisnja-eurydice-konferencija-inicijalno-obrazovanje-nastavnika-jezika-politike-i-prakse/
https://tempus.ac.rs/godisnja-eurydice-konferencija-inicijalno-obrazovanje-nastavnika-jezika-politike-i-prakse/


 

 

 

 

 

Компаративна студија Informatics 

education at school in Europe 

представља свеобухватну анализу 

компетенција и програма наставе и учења 

у области информатике и рачунарства у 

Европи. Ова студија испитује начин 

подучавања, теме и исходе учења 

дефинисане у оквиру предмета који се 

могу подвести под информатику и/или 

рачунарство у основном и средњем 

образовању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Извештај Teaching and learning in 

schools in Europe during the Covid-19 

pandemic говори о утицају пандемије на 

организацију и реализацију наставе у 

школама у Европи и представља преглед 

кључних одговора образовних система на 

ситуацију коју је донела пандемија. 

 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/informatics-education-school-europe
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/informatics-education-school-europe
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teaching-and-learning-schools-europe-during-covid-19-pandemic
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teaching-and-learning-schools-europe-during-covid-19-pandemic
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teaching-and-learning-schools-europe-during-covid-19-pandemic


 

 

 

  

 

 

Кратак извештај The organisation of 

the academic year in Europe 

2022/2023 приказује како је 

структурисана академска година у 

Европи. Овај преглед даје посебан осврт 

на почетак и крај академске године, 

распоред испитних рокова, празника и 

нерадних дана, као и на разлику између 

организације академске године на 

универзитету и ван њега. 

 

 

 

Све објављене публикације Eurydice мреже су доступне овде.  

 

 

 

Вести о новинама и актуелностима из различитих образовних система су доступне на 

овом линку а национални описи које обезбеђује свака од земаља чланица мреже 

доступни су овде и могуће је претраживати их по нивоима образовања, темама и 

подтемама. 

  

 

 

За све додатне информације у вези са активностима у оквиру Еурyдице мреже можете нас контактирати 

путем е-поште: office@tempus.ac.rs  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-academic-year-europe-20222023
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-academic-year-europe-20222023
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-academic-year-europe-20222023
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems
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