
  Пројекат „Педагози за савремено образовање“ који су креирали чланови 

Пројектног тима Педагошког друштва Србије, одобрен је за финансирање у оквиру 

програма Еразмус + пројеката мобилности у области образовања одраслих (КА104) у 

конкурсном позиву за 2020. годину 

 

Циљеви пројеката мобилности су: 

 Подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција; 

 Подршка професионалном развоју запослених у образовању одраслих; 

 Побољшање знања страних језика учесника; 

 Подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника; 

 Повећање капацитета, атрактивност и међународна димензија институција 

активних у области образовања одраслих; 

 Боље признавање компетенција стечених кроз периоде учења у иностранству. 

 
Више о програму Еразмус+  у области образовања одраслих можете погледати на 

https://erasmusplus.rs/erazmusplus/delovi-programa/ka1-projekti-mobilnosti-u-oblasti-obra/ 

 

Пројекат „Педагози за савремено образовање“ реализоваће  се  у 

периоду од 1. септембра 2020. – 31. августа 2021. године 

 

Циљеви Пројекта су следећи: 

 
 Подршка професионалном развоју педагога кроз стицање знања и унапређивање 

компетенција за примену нових приступа у учењу и тренирању (метода и техника наставе) 

 Упознавање са образовним системима других земаља 

 Јачање капацитета Педагошког друштва Србије кроз повезивање и сарадњу са 

институцијама из европских земаља 

 Мотивисање чланова Педагошког друштва Србије да се укључе у рад ПДС-а 

 

 

  
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА МОБИЛНОСТИ У 

ПРОЈЕКТУ „ПЕДАГОЗИ ЗА САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ“ 

 
 

 
 

 

https://erasmusplus.rs/erazmusplus/delovi-programa/ka1-projekti-mobilnosti-u-oblasti-obra/


 

 

 

Планиране активности у оквиру пројекта „Педагози за савремено образовање“ су: 

 
Припремне активности (септембар): 

 

 

 Припрема обавештења о пројекту и критеријума за избор учесника, објављивање на веб 

страници Педагошког друштва Србије (председница ПДС-а, члан пројектног тима,уредник 

сајта) 

 Слање позива (са образцем за пријаву) имејлом члановима ПДС-а. (секретар друштва) 

 Формирање комисије за избор учесника мобилности (председница ПДС-а) 

 Разматрање пристиглих пријава и избор кандидата(комисија) 

 Формирање групе на Фејсбуку и постављање информација о пројекту(члан пројектног 

тима) 

 Објављивање одлуке комисије о избору учесника мобилности на сајту ПДС-а (уредник 

сајта) 

 Комуникација са организатором курсева-регистрација чланова, задаци везани за курс, 

уговори о сарадњи (члан тима задужен за праћење и организовање припрема) 

 

Припремне активности (октобар): 

 

 Припрема учесника за мобилност 

 Потписивање уговора са учесницима  мобилности (председница ПДС-а) 

 Састанак Пројектног тима-упознавање свих чланова са садржајем, активностима, 

временском динамиком, подела задужења, аранжмана, избор координатора тима за 

мобилност (председница ПДС-а) 

 Договор са партнерским институцијама-шта је важно за учеснике мобилности,оквири за 

презентацију учесника мобилности и сл. (тим за мобилност) 

 Припрема учесника за мобилност и интеркултурална и језичка (учесници мобилности) 

 Контактирање партнерске организације за помоћ у организацији смештаја, путовања, 

локалног превоза (секретар  ПДС-а) 

 Обезбеђивање смештаја и путних карата (секретар ПДС-а) 

 Састанак Тима за мобилност – припрема учесника мобилности и пружање потребне 

подршке, контактирања партнерских организација (координатор тима) 

 Језичка и интеркултурална припрема (учесници мобилности) 

 Припрема презентације о нашој земљи,образовном систему, ПДС-у, специфичностима 

рада педагога, образовању професионалаца који раде у образовању (учесници 

мобилности,учесници мобилности из претходног пројекта и пројектни тим) 

 Припрема приручника за сигурност (учесници мобилности,члан тима задужен за 

организовање и праћење припреме,учесници мобилности из претходног пројекта) 

 Обезбеђивање здравственог и путног осигурања за учеснике мобилности (секретар ПДС-а) 

 



Главне активности(12.10.2020. – 16.10.2020.)1 

 

 Похађање курса „Educational Coaching Tools“ (1 учесник мобилности) 

 Похађање курса"Where do ideas come from? –Innovation and creativity in the 

classroom" (1 учесник мобилности) 

 Извештавање о похађаним курсевима (учесници мобилности) 

 Информације о реализованим мобилностима на сајту ПДС-а (2 учесника мобилности 

и уредник сајта) 

 Анализа извештаја са мобилности и преношење искуства члановима који се спремају 

за извештај 

 

Главне активности (23.11.-27.11.2020) 

 

 Похађање курса"Project-Based Learning "  

 Извештавање о похађаном курсу(1 учесник мобилности) 

 Информације о реализованој мобилности на сајту ПДС-а (1 учесник мобилности и уредник 

сајта) 

Активности имплементације и дисеминације (децембар) 

 

 Креирање презентације са приказом садржаја сва три курса која ће бити приказана 

члановима ПДС-а на састанку Републичке секције стручних сарданика и регионалним 

састанцима (3 учесника мобилности) 

 Припрема чланака за „Педагошке новине“ (3 учесника мобилности) 

 Писање рада за стручно-научни скуп у организацији ПДС-а (учесници мобилности) 

 Приказ рада на стручно-научном скупу у организацији ПДС-а (3 учесника мобилности) 

 Учешће на форуму ЕПАЛЕ (учесници мобилности) 

 Припрема радионица за наставнике (учесници мобилности) 

 Презентација на Републичкој секцији стручних сарадника (3 учесника мобилности) 

 Креирање и објављивање чланака на ЕПАЛЕ и у „Просветном прегледу“ (учесници 

мобилности) 

 Креирање брошуре/приручника за педагоге/наставнике са методама и техникама усвојеним 

на курсевима (учесници мобилности) 

 Објављивање брошуре/приручника у електронском облику на сајту ПДС-а (уредник сајта) 

 
                                                   
1 Динамика реализације пројекта зависи од актуелне епидемиолошке ситуације. У зависности од даљег развоја 

епидемиолошке ситуације постојаће могућност реализације пројекта у виду онлајн курсева. 

 



Активности имплементације и дисеминације (март, април) 

 

 Презентација на регионалним састанцима (учесници мобилности у 3 подружнице) 

 Радионице са наставницима (3 учесника мобилности у својим установама) 

 

Активности имплементације и дисеминације (мај – септембар) 

 

 Креирање и објављивање чланака на ЕПАЛЕ (учесници мобилности) 

 Припрема округлогстола (Пројектни тим) 

 Округли сто „Примена нових метода учења и вештине тренирања“ (Пројектни тим) 

 Информација на сајту ПДС-а о одржаном округлом столу (уредник сајта) 

 Евалуација и припрема извештаја (Пројектни тим) 

 Извештај за Темпус фондацију 

 Објављивање резултата пројекта на сајту ПДС-а (уредник сајта) 

 

Информације о свим активностима припреме, мобилности, реализације, иплементације и 

дисеминације пројекта, биће објављиване на сајту ПДС-а и ФБ страници. Креирање програма 

стручног усавршавања који ће се послати на конкурс за акредитацију обавиће се по објави конкурса, 

али сам програм биће део понуде ПДС-а за подршку школама. 

 

 
Очекивани исходи пројекта „Педагози за савремено образовање“ су: 

 
 Способност упоређивања различитих образовних система у земљама Европе 

 Упознавање њихових различитости, традиције и културе 

 Унапређивање језичких и комуникацијских вештина 

 Стицање знања у планирању нових садржаја и приступа за изградњу квалитетнијег и 

иновативнијег шкоског курикулума 

 Унапређивање социјалних вештина (самопоуздање, поверење, стварање пријатног 

радног окружења  у школи, сарадничко учење и сл.) 

 Интегрисање стечених знања у своје свакодневне радне активности у области 

професионалног усавршавања  и  активности ПДС-а 

 Преношење стечених знања на друге чланове ПДС-а и учеснике у образовном 

процесу 

 



 

 

Конкурс се расписује за избор 3 учесника мобилности за реализацију Пројекта. 

 
Пројектом је планирано да 3 учесника мобилности похађају 3 курса (1 учесник по  

курсу) у организацији две партнерске организације: iDevelop - "Project-Based 

Learning" и "Educational Coaching Tools" и Liitu Education "Where do ideas come from? –

Innovation and creativity in the classroom". 

 
Обавезе учесника мобилности су да: 

 Одговорно обављају све планиране активности и задатке 

 Учествују у припреми (језичкој,културалној,припрема материјала и презентације о нашој 

земљи и ПДС-у, припреми за похађање курса) 

 Похађају курс за који су одабрани 

 Реализују предвиђене активности у оквиру фазе имплементације и дисеминације 

 Припремају извештаје о реализованим активностима и учествују у евалауцији пројекта 

 Одговoрно и наменски троше средства одобрена у оквиру пројекта 

 Представљају Педагошко друштво Србије у складу са начелима,принципима и циљевима 

рада Друштва 

 Редовно извештавају Пројектни тим и Тим за конкретан пројекат о реализованим 

активностима 

 Учесници мобилности потписују Уговор са Педагошким друштвом Србије којим се 

регулишу сва права,обавезе и одговорности 
 

 

 

Услови за пријављивање кандидата: 

 
 Да су активни чланови Педагошког друштва Србије 

 Да су запослени педагози у основним и средњим школама 

 Да активно користе енглески језик 

 Да користе дигиталне технологије 

 Да су регистровани чланови е-Тwinning заједнице(www.etwinning.net) 

 Да су регистровани чланови ЕPALE платформе(http://ec.europa.eu/epale/) 

 Да су аутори и реализатори различитих облика стручног усавршавања (програма 

хоризонталног учења) 

 Да су аутори стручних радова и чланака презентованих на домаћим и 

међународним конференцијама, стручним скуповима 

 Да су мотивисани и спремни за дисеминацију и имплементацију знања и искуства 

http://ec.europa.eu/epale/)


 

Предност ће имати кандидати који: 

 
 Имају објављене радове, излагања и презентације на стручним скуповима, 

конференцијама  које се односе на остваривање образовно-васпитног рада. 

 Аутори су и/или водитељи обука и/или активности стручног усавршавања 

 
При избору кандидата водиће се рачуна о заступљености педагога са територије 

различитих општина. 

 
Пријава заинтересованих кандидата треба да садржи: 

 Попуњен пријавни формулар који је дат у прилогу Јавног конкурса 

 Мотивационо писмо, највише до 1800 карактера, ћирилица, фонт12 

 

 

 Рок за слање пријава је 25. септембар 2020. годинe на мејл drustvo@pedagog.rs  са 

назнаком Јавни конкурс за избор учесника мобилности у пројекту „Педагози за савремено 

образовање“ 

 
Председник Педагошког друштва Србије ће формирати независну комисију, 

која ће извршити увид у поднете пријаве, обавити интервју са кандидатима који су 

ушли у ужи избор и објавити резултате Конкурса до 5. октобра 2020. године на сајту 

ПДС. 

 
За сва додатна питања можете се обратити  путем e-mail drustvo@pedagog.rs  или 

телефона  011 2687-749. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и накнадне  допуне већ послатих пријава 

неће бити узете у разматрање. 

 

 

 
Председник Педагошког друштва Србије 

Наташа  Стојановић 
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