
Еразмус+

Могућности учешћа – од 
средњег до пуноправног 
учешћа
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Програм 
Млади у акцији

Међународни 
програми 

за високо образивање:
Еразмус Мундус, 

Темпус,
Алфа, Едулинк, 

Билатерални
програми

Грунтвиг

Еразмус

Леонардо

Коменијус

Програм 

за целоживотно 

учење

Јединствен интегрисан програмРанији програми

Структура новог програма

Еразмус+

1.

Мобилност

3.

Подршка 

образовним

политикама

2.

Пројекти 

сарадње

Посебне активности:

• Жан Моне

• Спорт
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Еразмус+

Три нивоа могућег учешћа за Западни Балкан 

1. Међународна димензије Програма

1. Више могућности након потписивања Меморандума о 
разумевању за учешће у одређеним деловима Програма уз 
плаћање контрибуције

2. Пуно учешће уз плаћање веће контрибуције и испуњавање 
одређених предуслова
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Други ниво учешћа:
овде смо сада

1:  Мобилност 2: Пројекти сарадње 3: Подршка 
образовним 
политикама

• Студенти и запослени 
високошколских 
институција

• Гаранције за студентске 
кредите за мобилност

• Наставници и лидери у 
школама 

• Наставници и ученици у 
средњем стручном 
образовању

• Међународно волонтирање 
и омладинске размене

• Омладински радници

• Стратешка партнерства

• Савези знања и секторски 
савези вештина

• ИТ платформе подршке 
(eTwinning, EPALE, …)

• Изградња капацитета и 
мобилност

• Подршка отвореном 
методу координације 
(ОМК)

• Подршка мрежама

• Подршка политичком 
дијалогу

Специфичне активности: Жан Моне
Спорт



Еразмус+ учешће школа  у својству партнера :

Врста пројеката Улога институције

Заједнички мастер програми придружени партнер 
(индиректно доприноси 
спровођењу активности, 
одрживости и ширењу 
информација о резултатима 
пројекта)

Алијансе знања
Савези секторских вештина 
Стратешка партнерства 

партнер (под условом да 
учешће доноси додатну 
вредност пројекту)

Пројекти за изградњу 
капацитета у високом 
образовању (раније Темпус)

партнер 
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eTwinning
Могућности које пружа учешће у 

eTwinning мрежи



Шта је eTwinning?

• Европска мрежа

• Интернет платформа која омогућава 
међународну сарадњу и размену методологија 
између школа

• "The (online) community of schools in Europe" 

• 238725 регистрованих наставника

• 32497 остварених пројеката

• 118531 школа
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Ко може да учествује?

• Наставници, васпитачи и ученици из земаља 
чланица мреже

• Регистровати се могу само 
наставници/запослени у школама за које се 
претходно утврди да су заиста запослени у 
образовној установи

• Очекује се да ова мрежа ускоро постане доступна 
школама и ПУ из Србије у другој половини ове 
године, а до тада је доступан само отворени део 
портала: http://www.etwinning.net
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Пример 1 пројекат ”Вода је живот”

Хемијски, биолошки и математички аспекти воде 
(ученици од 13 до 16, Пољска и Литванија)

Алати : eмејл, форум, Powerpoint, видео, слике, Web publishing

Циљеви: Развити осећај за важност воде на планети;

количине које се користе у домаћинству и како се може

уштедети, заштита водених ресурса, показати како се

математика може бити корисна у другим наукама, физичке и

хемијске промене код неких супстанци ...

Рад у групи, одговорност, развој језичких и ИТ компетенција

Размена искустава између наставника
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Пример 2 пројекат ”Архитектура у мом граду”

Основна тема - о архитектури кроз математику/

геометрију 

(ученици 14-15 година, Француска, Хрватска, УК)

Алати: аудио и видео конференција, Chat, емајл, форум,

презентације, слике, цртежи, Web publishing , виртуелно окружење за учење

Geogeobra или Google SketchUp

Циљеви: рад са тродимензионалним предметима на

практичан начин на часу математике (координате, мере,

запремина), комуникација на енглеском, упознавање са

културом других земаља кроз откривање неких детаља из

архитектуре, учење кроз сарадњу...
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Пример 3 пројекат ”Млади новинари –

уређивање онлајн магазина”

Уређивање електронског међународног ученичког часописа

(ученици од 11 до 15, Пољска, Француска, Потругалија...)
Алати : eмејл, форум, Powerpoint, видео, слике, Web publishing, Twinspace,

пројектни дневник

Циљеви: унапредити познавање страног језика, писање на

Еглеском, писање различитих врста чланака, коришћење

фотографија, уреднички посао, новинарство, коментарисање

чланака...  Упознавање са другим културама..

11



Додатне вредности

• Нема новчане надокнаде

• Нема бирократије

• Безбедност

• Могућност комуникације на свим званичним 
језицима земаља чланица мреже

• Такмичење за најбољи eTwinning пројекат 
организовано у више категорија
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Хвала на пажњи!

Фондација Темпус –
Еразмус+ канцеларија 

у Србији

E-mail: office@tempus.ac.rs

www.tempus.ac.rs
WWW.ERASMUSPLUS.RS

mailto:office@tempus.ac.rs
http://www.tempus.ac.rs
http://WWW.ERASMUSPLUS.RS

