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Позив за учешће наставника у 
пројектима Мобилности школе који се 
рализују у оквиру ЕРАЗМУС+ програма 

 

 

КА1 пројекти мобилности за запослене у школама односе се на мобилност 
наставног и ненаставног особља (наставника, учитеља, васпитача, педагога, 
психолога, директора, итд.) у циљу стицања искуства учења и/или држања 
наставе у другој држави. 

 
Циљеви пројеката мобилности су: 

 подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција; 
 подршка професионалном развоју запослених у образовању; 
 побољшање знања страних језика учесника; 
 подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника; 
 повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију 

организација активних у области образовања; 
 јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, 

стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва; 
 боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству. 

 
 

У Националном позиву за  Еразмус+ пројекте за 2018. годину наша школа 
је аплицирала са пројектом „ИКТ и умрежавање“ који је одобрен за 
финансирање.  

 
У оквиру пројекта наше школе биће реализоване две мобилности: 

1. Курс који се односи на писање пројекта (EUROPEAN PROJECT PLANNING. 

Methods and Techniques for Planning European Projects коју организује PIXEL).  

2. Курс који се односи на СТЕМ (Robotics and STEM који организује Anatolia 

Eğitim ve Danışmanlık). 
 

У Мобилност под редним бројем 1. биће укључена два радника школе 
(један из редова наставног особља и један из редова управе школе). 

У Мобилност под редним бројем 2. биће кључена четири радника школе 
из редова наставног особља (2 наставника из стручног већа електротехнике и 2 
наставника из осталих стручних већа). 
 

Период трајања пројекта је 1.12.2018.-30.11.2019. године, док је сама 
мобилност, тј. похађање курсева планирано у периоду април-мај. 
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Начин пријаве за учешће у мобилности: 
 

Кандидати за учешће у мобилности подносе пријаве на емаил 
tsz.erazmus@gmail.com, у пријави је потребно у премету поруке ОБАВЕЗНО 
навести  име и призим наствника и редни број мобилности за коју се 
пријављујете (нпр. Пријава Петар Петровић мобилност број 1) : 

1. пријаву која садржи радну биографију (у EUROPASS формату, биографија 
се креира на сајту europass.rs), и 

2. мотивационо писмо. 
 

За учешће у мобилности неопходно је познавање енглеског језика на 
нивоу функционалне конверзације. 

За све пријављене учеснике биће спроведено тестирање позанавња 
енглеског језика и рачунарске писмености (електронска  комуникација и 
познавање обраде текста на рачунару и табеларних прорачуна) 
 

 

Рок за пријаву за учешће на 

Еразмус+пројекту мобилности 

„ИКТ и умрежавање“ је 
СРЕДА, 30. јануар 2019. године, 14.00 

 

 

 

Критеријуми за одабир учесника на пројекту биће: 

-резултати рада наставника, 

-заинтересованост за тему пројекта, тј. похађање курсева, 

-спремност за примену наученог у пракси, и 

-идеје на који начин ће наставник уколико буде учесник пројекта ширити и 

употребити стечена знања и вештине. 

-резултати тестирања 

 

 

 

 

Руководилац пројекта, 

Горан Станковић 
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