Позив за учешће ученика у пројекту “Past
Roads Future Ways” које школа рeализује у
оквиру ЕРАЗМУС+ програма
Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у
три области:
• образовање,
• млади и
• спорт.
У најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:
• унапредити и подржати развој свих нивоа образовања,
• ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења,
• оснажити везу образовања са светом рада,
• створити додатне вредности за европски простор образовања,
• повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.
У фокусу програма Еразмус+ је јачање потенцијала младих за активно учешће у
грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између
култура.
У оквиру конкурса за 2020. годину одобрен је пројекат под називом „PAST ROADS FUTURE
WAYS“ у коме осим наше школе учесвују школе из Италије, Шпаније, Португалије, Пољске и
Грчке.
Тема пројекта је културно наслеђе у земљама партнера, упознавање са другим културама.
Прoјектом је предвиђено да у свакој од земаља партенера бораве по 4 ученика и 2 наставника
из сваке од партнерских земаља у трајању од 6 дана.
Осим мобилности (путовања) за сарадњу током пројекта користиће се и платформа eTwinning.
На основу пројекта дефинисано је дa се за учешће на пројекту могу пријавити ученици првог и
другог и трећег разреда наше школе. Учешће на пројекту је бесплатно, пројектом су
обезбеђена средства за путовање учесника. Ученици ће бити смештени у породицама
учесника партнерских земаља.

Начин пријављивања:
- На конкурс се могу пријавити ученици првог, другог и трећег разреда
- Ученици морају бити са територије општине Зајечар
- Ученици који се пријављују за учешће и буду одабрани у обавези су да угосте
одговарајуће ученике из друге земље (ако је ученик био у Пољској, угостиће истог
ученика из Пољске у чијој је породици боравио)
- Током боравка ученика из других земаља, породица је у обавези да обазбеди оброке за
гостујућег ученика
- Ученици морају да учествују у активностима сарадње на eTwinning платформи
(провремени задаци: израда презентација о школи, граду, околини...дискусије са
ученицима из партнерских земаља)
- Мобилност у Пољској биће реализовна oд 23.9.2022.године
- Мобилност у Грчкој ће се одржати од 16.10.2022.године
Заинтересовани ученици се пријављују путем следећег линка:
https://forms.gle/NPD7iRyeeViSSDhp8
Рок за пријаву је среда 22.6.2022. године до 20 часова.
Након пријаве кандидата, пројектни тим ће обавити разговор са ученицима и
родитељима извршити тестирања познавања Енглеског језика и формирати листу ученика у
пројекту.
Пројектни Тим

