
Извештај о раду Тима за учешће у пројектима Еразмус + пројекта 
 школске 2021-22. год. 

 
 
Тима за учешће у пројектима Еразмус + пројекта одржао је 9 састанка у првом 

полугодишту.  
 
Дневни ред првог састанка био је: Формирање тима, одабир записничара, упознавање тима са 
Еразмус пројектом, упознавање тима са Европски развојним планом школе, одабир приоритетне 
области за пројекат, договор око учествовања у радионици за писање пројеката. За записничара 
тима одабрана је Виолета Грујић. Координатор тима упознала је чалнове са Еразмус прогамом и 
Европским развојним планом, који је написала координаторка тима. За приоритетну тему 
одабрана је инклузија. Договорено је да три члана тима иду на радионицу за писање пројеката. 
 
Дневни ред другог састанка био је: Усвајање плана  рада, извештај са стручног усавршавања, 
текућа питања. Координатор тима Миљана Младеновић представила је План рада тима за ову 
школску годину и он је усвојен. Миљана Младеновић, Александра Јаћимовић и Анђела 
Стојановић пренеле су своје утиске са радионице одржане у просторијама Темпуса у Београду и 
представиле тиму оно што су научиле. Сви чланови теим а добили су задатак да осмисле 
активности за пројекат у вези са инклузијом. 
 
Дневни ред трећег састанка била је припрема за онлајн састанка са тимом из школе Свети 
Климент Охридски из Македонског брода. Састанку је присуствовала педагог школе Лидија 
Токић која је дала корисне информације о пројектима у вези са инклузијом који се спроводе у 
школи што ће и бити једна од тема састанка са школом из Македоније.  
 
Четврти је био онлајн састанак са тимом из школе Свети Климент Охридски из Македонског 
брода. Овом састанку су присуствовали сви чланови а координатор њиховог тима, Александар 
Станкоски дао нам је смернице и корисне савете у вези са писањем пројекта и договорили смо 
сарадњу између школа у наредном периоду.  
 
Дневни ред петог састанка био је анализа састанка са тимом из Македоније и текућа питања. 
Према препоруци колеге из Македоније чланови тима су прегледали корисне линкове које су 
добили на састнаку и заједно пронашли обуку тј. курс Идентификовање баријера у учењу, 
специјалне потребе у образовању у Прагу од 21.11 до 25.11. 2022. у ораганизацији ShipCon-a. 
Договорено је да координатор тима контактира ову ораганизацију и добије све потребне 
информације.  
 
Дневни ред шестог састанка био је давање информација о курсу у Прагу и подела задужења. 
Координатор тима показала је члановима понуду за курс коју је добила од провајдера ShipCon-a.  
У понуди стоји курс од 5 дана, и могућност организовања превоза и смештаја са доручком. 
Чланови тима су се сложили да је понуда добра. Координатор тима поделила је све материјале са 
обуке које је добила од провајдера и сваки члан тима добио је задужење да припреми један део 
пројекта за радионицу за писање КА1 пројеката у организацији Темпус, којој ће присуствовати 
Анђела Стојановић и Миљана Младеновић.  
 
Седми састанак одржан је онлајн. Дневни ред је био писање предлога пројекта и текућа питања. 
Координатор тима представила је прво члановима оно што је већ унела у образац за пријаву 



пројкта а онда су сви учесници активно радили на дефинисању циљева пројекта под називом 
Школа без граница. Координатор тима обавестима је чланове да је ступила у контакт са 
координатором Еразмус тима из основне школе из грчког града Лариса. Они ће аплицирати да 
дођу у нашу школу на посматрање на радном месту у образовању одраслих у пролеће 2023. год. 
 
 
Осми састанак одржан је онлајн. Дневни ред је био писање предлога пројекта и текућа питања. 
Коордиантор тима прочитала је евалуацију послатог предлога пројакта од стране Темпус 
саветника. Они су дали сугестију да се у школи направи истраживање у циљу пројкта. Чланови 
тима саставили су анкету у вези са инклузијом од 10 питања и ту анкету проследили свим 
настаницима путем Гугле упитника. Чланови тима радили су на писању активности за пројекат и 
осмишљавању инструмената за евалуацију.  
 
Девети састанак одржан је онлајн са темпм писање предлога пројакта. Чланови тима унели су 
резулатате анкете у текст пројекта, анализирали и модификовали делове пројекта и још једном 
прочитали цели текст пројекта. Договорено је да координатор Миљана Младеновић контактира 
Темпус у вези са проблемима око буџета и када се то среди, пошаље предлог пројекта до 23. 
фебруара.  Координатор тима ће пре тога дати директору да потпише и овери Изјаву о 
истинитости података и додаће анексе у пројекат.  
 
У периоду од 11. 1. 2022.  до 23. фебруара одржана су 3 званична састанка и 2 радна неформална 
састанка онлајн на корима је целокупан тим радио на изради предлога пројекта и координатор 
тима послала је предлог пројекта у датом року. 
 
До краја полугодишта одржана су још 3 састанка на којима је било речи о одабиру учесника 
мобилности и предлозима за реализацију самог пројекта али и предлозима за нашин рада у току 
наредне школске године. 
 
Јуна је тим добио вест да је пројекат одобрен и координатор тима је крајем јуна имала два 
координативна састанка са фондацијом Темпус.  
 
Августа је одржан још један састанак на коме је извршена анализа рада тима и на коме су дати 
предлози за проширење тима на основу повећаног обима посла. На овом састанку урађен је и 
оквирни план рад за наредну школску 2022-23. годину који ће координатор тима уоквирити и 
послати стручној служби.  
 
Миљана Младеновић, 
26.8.2022. 
 
 
 


