
 

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

младих 

 

Активности Инфо центра у септембру  
 

  

Информативни центар Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат), у склопу свог 

месечног програма активности, током септембра 2022. године организује догађаје: 

 Вебинар за ученике: Успешан почетак школске године, 5. септембар, 12.30-

13.30 часова 

 Вебинар: Могућности коришћења Europass платформе за креирање е-

портфолија професионалног развоја, 7. септембар, 16-17 часова 

 Вебинар: Савети за успешно учење, 8. септембар, 12.30-13.30 

 Вебинар: Ресурси за писање Еразмус+ пројеката за школе, 8. септембар, 16-17 

часова 

 Вебинар: Актуелни конкурс за Еразмус+ КА1 и КА2 пројекте у области 

младих, 14. септембар, 16-17 часова 

 Вебинар: Како да одеш на студентску размену или праксу кроз 

Еразмус+?, 21. септембар, 16-17 часова 

 Вебинар: Студирај у Србији, 23. септембар, 16-17 часова 

 Практичне индивидуалне сесије уживо: Регистрација OID и PIC броја, 7, 14, 

21. и 28. септембар, 12-13 часова 

 Индивидуалне консултације за ученике средњих школа: Шта да радим 

после матуре? 

 

https://erasmusplus.rs/aktivnosti-informativnog-centra-fondacije-tempus-u-septembru-2022-godine/
https://forms.office.com/r/uXFDVfKXw7
https://forms.office.com/r/uXFDVfKXw7
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXnJXFMAORAZJulLpIqwGL21UNkhPWldESjJWMkMzUFlUSEZMSVlCWlpSRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXnJXFMAORAZJulLpIqwGL21UNkhPWldESjJWMkMzUFlUSEZMSVlCWlpSRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXnJXFMAORAZJulLpIqwGL21UNkhPWldESjJWMkMzUFlUSEZMSVlCWlpSRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/r/cw7ZBk7eNF
https://forms.office.com/r/cw7ZBk7eNF
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXpVf8h8YqmhIgC8o39SYOkFUQjBWNlAwSEFPSzFEVlNKOEZKWUNVR0VDWCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXpVf8h8YqmhIgC8o39SYOkFUQjBWNlAwSEFPSzFEVlNKOEZKWUNVR0VDWCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXpVf8h8YqmhIgC8o39SYOkFUQUZTVlEwTzBSQVdTWEsxOEo1VVFHWE1EQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXpVf8h8YqmhIgC8o39SYOkFUQUZTVlEwTzBSQVdTWEsxOEo1VVFHWE1EQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXpVf8h8YqmhIgC8o39SYOkFUNUkxS1JaWlI5U09CN0QyTklWTENNUkpYSyQlQCN0PWcu
https://erasmusplus.rs/aktivnosti-informativnog-centra-fondacije-tempus-u-septembru-2022-godine/
https://erasmusplus.rs/aktivnosti-informativnog-centra-fondacije-tempus-u-septembru-2022-godine/
https://kvop.tempus.ac.rs/prijava-za-individualne-konsultacije-razgovor/
https://kvop.tempus.ac.rs/prijava-za-individualne-konsultacije-razgovor/


 

У циљу бољег планирања активности Информативног центра, а како бисмо Вам пружили 

више информација и већу подршку, молимо Вас да попуните овај кратак упитник. 

Попуните упитник  

 

 

*Напомена: Упитник је анониман и информације ће се користити само за интерне потребе. 

 

Резултати одабира пројеката малих партнерстава (КА210) и 
партнерстава за сарадњу (КА220) за финансирање – први 

конкурсни рок 23. март 2022. године  
 

  

 

Фондација Темпус објавила је резултате одабира КА2 пројеката из првог конкурсног рока – 23. 

март 2022. године (EAC/A09/2021): пројекти 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 општег 

образовања (KA220-SCH), стручног образовања и обука (KA220-VET), образовања одраслих 

(KA220-ADU), младих (КА220-YOU) и у области високог образовања (KA220-HED). 

 

Детаљне резултате можете пронаћи на нашој веб-страници. 

https://tinyurl.com/vwtbmhff
https://erasmusplus.rs/rezultati-opsti-poziv-mala-i-partnerstva-za-saradnju-mart-2022/
https://erasmusplus.rs/rezultati-opsti-poziv-mala-i-partnerstva-za-saradnju-mart-2022/
https://erasmusplus.rs/rezultati-opsti-poziv-mala-i-partnerstva-za-saradnju-mart-2022/
https://erasmusplus.rs/rezultati-opsti-poziv-mala-i-partnerstva-za-saradnju-mart-2022/


Недеља школа 2022. године  
 

  

 

Фондација Темпус и ове године организује „Недељу школа”. Заинтересовани могу да 

се информишу о могућностима у оквиру програма Еразмус+, али и да се повежу са 

својим колегама и размене знања и искуства. 

 

Догађаји су намењени наставницима, васпитачима и другим запосленима у школама и 

предшколским установама, ученицима средњих школа, представницима Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, школских управа, практичарима и 

едукаторима у образовању одраслих итд. 

Све активности које су планиране током „Недеље школа“ биће 

организоване од 5. до 9. септембра 2022. године. Детаљан распоред свих активности 

можете пронаћи на нашој веб-страници. 

https://erasmusplus.rs/nedelja-skola-2022-godine/
https://erasmusplus.rs/nedelja-skola-2022-godine/


Радионица и вебинар за припрему КА2 пројеката малих 
партнерстава у области општег, стручног и образовања 

одраслих  
 

  

 

Поводом другог конкурсног рока за предају пројектних пријава, Фондација Темпус 

организује једнодневну радионицу за писање КА2 пројеката Малих партнерстава. 

Радионица ће се одржати 7. септембра од 10.00 часова у просторијама Фондације, ул. 

Жабљачка бр. 12, Београд. 

Радионица је намењена представницима свих оргaнизација ангажованих у пољу општег, 

стручног и образовања одраслих. 

Пријава за радионицу је могућа искључиво попуњавањем пријавног формулара, а рок за 

пријаву је 31. август у 23:59. Број места је ограничен. 

Вебинар „Како се постаје и шта значи бити eTwinning 
установа?”  

 

Фондација Темпус – eTwinning национални тим за подршку, у оквиру „Недеље школа“, која ће 

ове године бити организована од 5. до 9. септембра, одржаће вебинар 9. септембра 

2022. године у 14.00 часова под називом „Како се постаје и шта значи бити eTwinning 

установа?”. 

  

Вебинар је намењен свим заинтересованима просветним радницима из акредитованих 

васпитно-образовних установа, без обзира на то да ли су регистровани чланови eTwinning 

https://erasmusplus.rs/radionica-i-vebinar-za-pripremu-ka2-projekata-malih-partnerstava-u-oblasti-opsteg-strucnog-i-obrazovanja-odraslih/
https://erasmusplus.rs/radionica-i-vebinar-za-pripremu-ka2-projekata-malih-partnerstava-u-oblasti-opsteg-strucnog-i-obrazovanja-odraslih/
https://erasmusplus.rs/radionica-i-vebinar-za-pripremu-ka2-projekata-malih-partnerstava-u-oblasti-opsteg-strucnog-i-obrazovanja-odraslih/
https://forms.office.com/r/vx6mudr0b6
https://erasmusplus.rs/nedelja-skola-2022-godine/
https://erasmusplus.rs/nedelja-skola-2022-godine/


 

портала или не. На овом вебинару биће представљена eTwinning мрежа са посебним освртом 

на ознаку квалитета eTwinning школа, које се додељују од 2018. године.  

 

Пријављивање за овај вебинар је у току и отворено је до 8. септембра 2022. године, до 

краја дана. Више информација о овом догађају и регистрациони формулар за пријаву могу 

се наћи на следећој страници сајта Фондације Темпус 

 

Како користити колаборативне просторе и заједнице пракси на 
ЕПАЛЕ мрежи ради успостављања сарадње – видео-упутство  

 

  

 

Ово видео-упутство говори о томе како се може успоставити сарадња на ЕПАЛЕ мрежи 

покретањем и уређивањем колаборативних простора и заједница пракси. Видео-упутство 

такође даје инструкције за претраживање и учлањивање у жељене групе. Можете сазнати како 

да покеренете, позивате чланове и водите своје групе на ЕПАЛЕ мрежи. 

Вебинар: „Како да успоставите сарадњу на ЕПАЛЕ мрежи?“  
 

У оквиру „Недеље школа” која ће ове године бити организована од 5. до 9. септембра, 

Фондација Темпус – ЕПАЛЕ национални тим за подршку су припремили вебинар „Како да 

успоставите сарадњу на ЕПАЛЕ мрежи?“. Вебинар се одржава 9. септембра 2022. године у 

16.00 часова путем платформе Teams. 

 

Вебинар је намењен свим заинтересованима, без обзира на то да ли су регистровани на ЕПАЛЕ 

https://erasmusplus.rs/nedelja-skola-2022-godine
https://epale.ec.europa.eu/sr/resource-centre/content/video-uputstvo-kako-da-uspostavite-saradnu-na-epale-mrezhi-kolaborativni
https://epale.ec.europa.eu/sr/resource-centre/content/video-uputstvo-kako-da-uspostavite-saradnu-na-epale-mrezhi-kolaborativni
https://epale.ec.europa.eu/sr/resource-centre/content/video-uputstvo-kako-da-uspostavite-saradnu-na-epale-mrezhi-kolaborativni
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/vebinar-kako-da-uspostavite-saradnu-na-epale-mrezhi


 

платформи или не. 

 

За учешће у овом догађају можете да се пријавите попуњавањем регистрационог формулара 

до 8. септбембра 2022. године, до краја дана. 

 

Информације о садржају вебинара и регистрациони формулар могу се наћи на следећој 

страници на ЕПАЛЕ. 

  

eTwinning Meetup: Наша будућност – лепа, одржива, заједничка 
– школе и нови европски Баухаус  

 

  

 

eTwinning национални тим за подршку 25. августа је у просторијама Информативног 

центра Фондације Темпус организовао eTwinning Meetup посвећен eTwinning теми зa 

2022. годину: Наша будућност – лепа, одржива, заједничка – школе и нови европски Баухаус. 

 

Meetup је био намењен свим заинтересованим наставницима и васпитачима који желе да 

сазнају нешто више о самом eTwinning порталу и годишњој теми, која је ове године широка и 

односи се на одрживи развој, теме из екологије, инклузију у настави, као и простор у коме се 

одржава настава. 

 

На Meetup-у су представљена искуства eTwinning амбасадорки Драгане Виденов и 

Јасмине Милићевић.  

eTwinning конференција „Инклузија у новој образовној 
стварности“  

 

https://epale.ec.europa.eu/sr/content/vebinar-kako-da-uspostavite-saradnu-na-epale-mrezhi
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/vebinar-kako-da-uspostavite-saradnu-na-epale-mrezhi
http://
http://
https://erasmusplus.rs/etwinning-konferencija-inkluzija/
https://erasmusplus.rs/etwinning-konferencija-inkluzija/


 

Фондација Темпус – eTwinning национални тим за подршку организује националну eTwinning 

конференцију под називом „Инклузија у новој образовној стварности“, 23. септембра 2022. 

године. Конференција се одржава као комбиновани (хибридни) догађај – уживо и онлајн. 

 

Пријављивање је у току и отворено је до 14. септембра 2022. године.   

  

Конференција је намењена свим просветним радницима из акредитованих васпитно-

образовних установа без обзира на то да ли имају искуство на eTwinning порталу.  Циљ 

конференције је да учесницима приближи годишњу тему eTwinning мреже, као и приоритете 

Европске комисије који се односе на инклузију, одрживи развој, дигиталну и зелену 

транзицију. 

 

Више информација о конференцији и регистрациони формулар за пријаву могу се наћи на 

следећој страници сајта Фондације Темпус. 

  

 

TCA догађај о инклузији у Еразмус+ пројектима од 15. до 
18.новембра у Хрватској  

 

Хрватска национална агенција за Еразмус+ организује семинар на тему инклузије и 

различитости у Еразмус+ пројектима (Еmbrace inclusion and diversity in your Еrasmus+ 

projects!) од 15. до 18. новембра 2022. године у Загребу.  

 

Семинар ће обухватити панел дискусије, излагања експерата, обуке и радионице за кориснике 

https://erasmusplus.rs/etwinning-konferencija-inkluzija/
https://erasmusplus.rs/etwinning-konferencija-inkluzija/
https://erasmusplus.rs/predstojece-tca-aktivnosti-obrazovanje-2/
https://erasmusplus.rs/predstojece-tca-aktivnosti-obrazovanje-2/
https://salto-et.net/events/show/HR01_0413_THO_2022
https://salto-et.net/events/show/HR01_0413_THO_2022


 

КА1 и КА2 пројеката у сектору образовања, и биће одржан у хибридном облику (уживо и 

онлајн). 

За више информација и пријаву посетите објаву на САЛТО платформи. 

Рок за пријаву је 2.9.2022. 

Конкурс за национално такмичење добрих пракси у области 
КВиС траје до 10. септембра 2022.  

 

 

Овом приликом подсећамо све каријерне практичаре да је конкурс за пријаве на 

седмо Национално такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и 

саветовања (КВиС) отворен до 10. септембра 2022. године.  

Пријаве на конкурс за Такмичење подносе се електронским путем, попуњавањем формулара 

доступног овде , а детаљније информације о правилима конкурса и начину пријаве можете 

пронаћи на сајту Euroguidance центра и видео-снимку прошлогодишњег вебинара 

доступном овде.   

Уколико имате додатних питања, можете нам писати путем имејла 

 euroguidance@tempus.ac.rs.    

 

DiscoverEU meetup у Београду  
 

 

На тродневном meetup-u у главном граду Србије угостили смо будуће путнике по Европи 

унутар DiscoverEU иницијативе. Наши гости су имали прилику да открију живахан 

живот Београда, пробају домаћу храну и уживају у забавним активностима, укључујући и 

обилазак града и крстарење Савом и Дунавом. Хвала свим учесницима на посети и желимо 

им све најбоље приликом учешћа и иницијативи, као и скори повратак у Србију.  

 

Више о DiscoverEU иницијативи, као и будућим могућностима учешћа, можете сазнати на 

следећој веб-страници.  

https://salto-et.net/events/show/HR01_0413_THO_2022
http://
http://
https://kvop.tempus.ac.rs/elektronski-formular-za-prijavu-za-sedmo-euroguidance-takmicenje-kvis-2022/
https://kvop.tempus.ac.rs/elektronski-formular-za-prijavu-za-sedmo-euroguidance-takmicenje-kvis-2022/
https://euroguidance.rs/sedmo-nacionalno-euroguidance-takmicenje-kvis/
https://fondacijatempus-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ramona_stanojevic_tempus_ac_rs/EVMXlNYXphFIl_6odgJexm0BwMwGK6VYi7_Ty9x3wZABdA?e=pcK5lg
http://euroguidance@tempus.ac.rs/
https://erasmusplus.rs/discovereu/
https://erasmusplus.rs/discovereu/
https://erasmusplus.rs/discovereu/


  

Нова публикација Фондације Темпус  
 

 

Фондација Темпус је у јулу издала нову публикацију под називом Приручник за техничко 

спровођење Еразмус+ пројеката мобилности за школе и предшколске 

установе. 

  

Приручник је намењен пре свега основним и средњим школама и предшколским установама 

на територији Републике Србије којима је одобрен пројекат мобилности у оквиру Еразмус+ 

програма или које планирају да конкуришу за средства из Еразмус+ програма у наредном 

периоду. Циљ публикације је да корисницима и потенцијалним корисницима средстава 

олакша спровођење пројекта и да одговори на најчешће недоумице које се јављају у току 

његовог трајања, пружањем детаљних информација о финансијским и другим аспектима 

пројекта. 

   

Значајан допринос изради Приручника дали су чланови Националног тима за подршку 

пројектима мобилности у стручном образовању. Приручник, као и чланови Тима, биће 

представљени током Округлог стола о признавању исхода учења остварених током 

мобилности, који Тим и Фондација Темпус организују 26. августа, а уз подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

  

Приручник у електронском формату je доступан овде. 

http://
https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2022/08/Prirucnik.pdf


  

European School Education Platform  
 

 

Нова платформа Европске комисије European School Education Platform је отворена и 

дозвољава приступ најширој публици. 

 

Ова нова платформа је и нова „кућа“ eTwinning-а. У току је миграција података са досадашњег 

eTwinning портала. Сви корисници који имају валидирани eTwinning налог на досадашњем 

порталу треба да креирају свој EU Login налог користећи исту имејл адресу која је наведена на 

њиховом eTwinning профилу. Није потребно да се региструју опет или да додају своју установу 

– ти подаци ће бити мигрирани са досадашњег eTwinning портала, као и материјали са 

eTwinning пројеката из претходне три године и eTwinning група које су биле активне у 

претходних годину дана. 

 

Планирано је потпуно затварање досадашњег eTwinning портала 15. септембра 2022. 

године. 

 

За сва питања можете се обратити eTwinning националном тиму за подршку на 

etwinning@tempus.ac.rs. 

Ослобађање Еразмус+ пројеката од ПДВ-а  
 

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 

https://erasmusplus.rs/evropska-godina-mladih-2022-poziv-za-ucesce/
mailto:etwinning@tempus.ac.rs
https://erasmusplus.rs/oslobadjanje-erazmus-projekata-od-pdv-a/


 

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. 

Аудио записи и pdf верзије публикација и месечних билтена 
Фондације Темпус  

 

  

 

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. 

 

https://erasmusplus.rs/oslobadjanje-erazmus-projekata-od-pdv-a/
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/publikacije/
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/publikacije/
https://erasmusplus.rs/erazmus-program/publikacije/

