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ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ који финансира 
пројекте мобилности и сарадње у следећим областима:

СПОРТМЛАДИОБРАЗОВАЊЕ И 
ОБУКЕ



ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ

Еразмус+ програм настоји да у периоду 2021-2027 омогући учешће 
још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у 
вези, нови програм истиче инклузивност, зелене иницијативе и 

дигитализацију као кључне и најважније приоритете које 
подржава кроз низ финансијских механизама, затим јачање 
грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и 

разумевање друштвеног, културног и историјског наслеђа.

“ “
www.erasmusplus.rs

http://www.erasmusplus.rs/


ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

КА1 – Пројекти мобилности - Професионално усавршавање заспослених и полазника у 
образовању одраслих:

• похађање обука, тренинга, курсева;

• посматрање на радном месту.

КА2 – Партнерства за сарадњу:

• стицање искуства на међународном нивоу;

• јачање организационих капацитета;

• развој висококвалитетних иновативних резултата;

• размена добрих пракси.



EPALE - ELECTRONIC PLATFORM FOR ADULT LEARNING IN EUROPE

Национални тимови за 
подршку - НСС

Централни тим за подршку -
ЦСС

Преко 100 000 регистрованих 
корисника

32 језика

Иницијатива Европске 
комисије

Највећа заједница образовања 
одраслих у Европи

https://epale.ec.europa.eu/

https://epale.ec.europa.eu/sr


КОме је намењена ЕПАЛЕ платформа

• Едукаторима, тренерима, 
каријерним и другим 
практичарима у образовању 
одраслих

• Доносиоцима одлука и политика
• Истраживачима
• Академском особљу
• Осталом особљу ангажованом у 
образовању одраслих



Како можете 
учествовати у ЕПАЛЕ 

мрежи?



Тематски фокуси



ДОПРИНОС ЧЛАНОВА

Блогови

Вести

Догађаји

Приче из заједнице



САРАДЊА

Заједнице пракси

Колаборативни простори

Дискусије на интернету

Тражење партнера за пројекте

Erasmus+ Space



ЕПАЛЕ и Еразмус+ пројекти

• Ресурси и документа о актуелностима и политикама у образовању 
одраслих у Европи као припрема за писање пројекта

• Примери добре праксе реализованих пројеката као инспирација

• Проналажење партнера

• Пројектне идеје – осмишљавање и разрада

• Виртуелне и комбиноване мобилности

• Видљивост пројекта и пројектних активности

• Дељење резултата на европском нивоу

• Допринос квалитету пројектне пријаве и целокупног пројекта



ПРОСТОР ЗА УЧЕЊЕ

MOOC
курсеви

Отворени 
образовни 

ресурси 
(OER)

Библиотека 
са 

ресурсима
Пакети са 
ресурсима



Актуелне прилике за учење на ЕПАЛЕ платформи
• OER: Digital Skills & Competences for Adult Learners

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-digital-skills-competences-
adult-learners

• OER: Designing Successful Digital Basic Skills Programs for Adults
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-designing-successful-
digital-basic-skills-programs-adults

• EPALE MOOC: Supporting Teachers to Design Digital Basic Skills 
Programs

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-mooc-supporting-
teachers-design-digital-basic-skills-programs

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-digital-skills-competences-adult-learners
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-designing-successful-digital-basic-skills-programs-adults
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-mooc-supporting-teachers-design-digital-basic-skills-programs


КОНТАКТИ

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Група за опште, стручно и образовање одраслих
Фондација Темпус
Телефон: 011/3342-430
Имејл: adult-education@tempus.ac.rs

www.erasmusplus.rs
www.tempus.ac.rs

mailto:adult-education@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/
http://www.tempus.ac.rs/

