
Еразмус+ пројекат

«Целоживотно учење као

образовање за будућност»

 

ОШ «Свети Сава» ПожаревацАктивности у току спровођења пројекта:

- Одржавање презентација курсева које 

су наши запослени похађали на 

Тенерифима, у Малаги и Лондону.

- Одржавање угледних и огледних часо-

ва са применом нових наставних метода

- Обележавање националних дана Шпа-

није, Велике Британије и Дана Европе

- Одржавање представа, радионица, 

часова у природи;

- Видео позиви са школама партнерима

у пројекту - из Турске и Грчке

- Посете Сајму образовања и Сајму 

запошљавања и многе друге

ОШ «Свети Сава» и «Еразмус+»

Нашој школи је ово други «Еразмус+» 

пројекат у низу, и по томе смо једин-

ствена школа у граду. Прошлогодишњи 

пројекат «Културна свест у савременом 

добу» је успешно реализован, док се 

овогодишњи приводи своме крају.

До сада је укупно шесторо запослених 

из наше школе боравило у иностранству 

на стручном усавршавању уз подршку 

програма «Еразмус+». Међутим, ми смо 

oдлучили да ту не станемо. 

У наредне две године ћемо спроводити 

нови пројекат «Различито идентични», 

заједно са школама из Хрватске, 

Турске и Португала, а по први пут ћемо 

укључити и 

мобилност наших ученика!

Директор школе,

Маргарета Секуловићcelozivotnoucenje.weebly.com



Слађана Којић је своју мобилност 

провела на Тенерифима, Шпанија, у 

току новембра месеца 2018. године. 

Тамо је присуствовала стручном курсу 

«Примена неформалног образо-

вања у школама и организаци-

јама за образовање одраслих». 

Циљ курса који је похађала је био 

«...уочавање растућег тренда на европ-

ском нивоу ка вредновању неформалног 

и информалног учења, и боље разуме-

вање разлика између формалног, 

неформалног и информалног учења, као 

и основних неформалних принципа 

образовања».

Душан Радовановић је своју 

мобилност провео такође у Шпанији, 

али у Малаги, у току фебруара  2019. 

године. Тамо је присуствовао стручном 

курсу «4К - Комуникација,Сарадња 

(Колаборација), Креативност и 

Критичко мишљење». «Централна 

тема семинара се развијала око метода,

начина и могућности повезивања креа-

тивности као индивидуалне вештине 

кроз сарадњу и комуникацију, те екстра-

полација истих на ученике у циљу ства-

рања  такве атмосфере која треба да 

резултира не само у савладавању 

постојећих задатака већ да оде корак 

даље и да подстакне ученике да креирају 

нешто ново, да размишљају, промиш-

љају и развијају критичко мишљење.

Петар Пантић је своју мобилност 

провео у Лондону, Велика Британија, у 

фебруару 2019. године на курсу 

«Различитост, културна свет и 

инклузија – радити са различитим 

културама». «У 21. веку је апсолутно 

недопустиво имати било какве пред-

расуде према било коме ко је друга-

чији од нас, и тога морамо сви бити 

свесни. Управо би требало да нас те 

разлике, културолошке, верске, расне, 

националне,спајају, а не деле и отуђују. 
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