
Отворене пријаве за контакт семинар „Long-term learning mobility 

of school pupils” од 2. до 5. новембра 2022. године у Шпанији  

 

 

 

 

Training and Cooperation Activities (TCA) су међународне активности (семинари, обуке, 

конференције) које су саставни део Еразмус+ програма. Учесницима на ТСА 

догађајима Фондација Темпус покрива 95% трошкова путовања по принципу 

рефундације, док организатори покривају трошкове смештаја и хране 

учесника.  

Напомена: 

Број места на ТCA догађајима је ограничен и приликом избора учесника водиће се 

рачуна о квалитету попуњене пријаве, усклађености са темом и циљном групом догађаја 

као и познавању језика. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор, 

Фондација Темпус може организовати интервју и проверу знања језика. 

 

 

Отворене пријаве за контакт семинар „Long-term learning 

mobility of school pupils” од 2. до 5. новембра 2022. године у 

Шпанији 

Фондација Темпус позива на пријаву за контакт семинар „Long-term learning mobility of 

school pupils” који ће се одржати од 2. до 5. новембра 2022. године у месту Сантандер на 

северној обали Шпаније, у организацији шпанске националне агенције за Еразмус+. 

  

Семинар је намењен наставницима и директорима школа заинтересованих за спровођење 

дугорочне мобилности ученика. Предност при избору учесника ће имати средње школе, 

као и школе са Еразмус+ акредитацијом, али је активност отворена и за неакредитоване 

школе. Од учесника се очекује знање енглеског језика на нивоу потребном за активно 

учешће на догађају. 

   

https://erasmusplus.rs/otvorene-prijave-za-kontakt-seminar-long-term-learning-mobility-of-school-pupils-od-2-do-5-novembra-2022-godine-u-spaniji/
https://erasmusplus.rs/otvorene-prijave-za-kontakt-seminar-long-term-learning-mobility-of-school-pupils-od-2-do-5-novembra-2022-godine-u-spaniji/
https://erasmusplus.rs/mreze-i-inicijative/training-and-cooperation-activities-tca/


 

За пријаву на овај семинар потребно је попунити регистрациони формулар. Рок за 

пријаву је 9.10.2022. до 23.45ч.  

  

 

 

Све додатне информације могу се добити на нашем веб-сајту или путем е-поште: 

tcas@tempus.ac.rs  

  

 

 

Facebook  

 

Twitter  

 

Website  

 

YouTube  

 

LinkedIn  

 

Instagram  

 

  

За више информација о Еразмус+ програму можете нам се обратити путем е-поште:  

 info@tempus.ac.rs (Опште информације о мобилностима за појединце и OID/PIC број) 

 higher-education@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти у високом образовању) 

https://forms.office.com/r/jRM3yyu7Py
https://erasmusplus.rs/predstojece-tca-aktivnosti-za-sektor-obrazovanja-344/
mailto:tcas@tempus.ac.rs
https://www.facebook.com/fondacijatempus
http://www.twitter.com/FondacijaTempus
http://erasmusplus.rs/
https://www.youtube.com/channel/UCXdkPkl-SuGOQyq08tZm-LA
https://www.linkedin.com/company/foundation-tempus---erasmus-office-in-serbia
https://www.instagram.com/fondacijatempus/
mailto:info@tempus.ac.rs
mailto:higher-education@tempus.ac.rs
https://www.facebook.com/fondacijatempus
http://www.twitter.com/FondacijaTempus
http://erasmusplus.rs/
https://www.youtube.com/channel/UCXdkPkl-SuGOQyq08tZm-LA
https://www.linkedin.com/company/foundation-tempus---erasmus-office-in-serbia
https://www.instagram.com/fondacijatempus/


 

 schools-vet@tempus.ac.rs (Еразмус+ пројекти за школе, предшколске установе и институције које 

се баве стручним образовањем) 

 adult-education@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.  
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