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ПРОЈЕКТНИ ТИМ ГИМНАЗИЈЕ ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЈЕКТУ '' 'Crossing borders - crossing limits'' 

И 

ЈАВНИ ПОЗИВ   ЗА УЧЕШЋЕ У МОБИЛНОСТИ 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Гимназија Патријарх Павле је аплицирала за реализацију К1 пројекта под називом 'Crossing 

borders - crossing limits'' на Конкурсу Фондације Темпус, за К1 пројекте, у конкурсном року за 

2017/2018. годину. 

Овај пројекат обухвата припремне радње, две активности мобилности и радње по повратку с 

мобилности, тј. радње тзв. дисеминације. 

 Прва мобилност је похађање курса под називом ''Integrated curriculum – Teaching global skills''  у 

периоду од 28.августа до 01. септембра у граду Хелсинки, Финска,за 3 кандидата.  

Друга активност је похађање курса под називом ''  Education in Finland and/or Estonia – Original Best 

Practices Benchmarking course'' од 02. септембра до 08. септембра 2018. године у месту Хелсинки, 

Финска (4 дана) и Талин (Естонија (3 дана) за 3 полазника. 

ИЗБОР КАНДИДАТА се обавља пре добијања резултата о освајању гранта.  

КО ЈЕ РЕАЛИЗАТОР ОБУКА? 

Реализатор обука је ЕУНЕОС. Све додатне информације можете пронаћи на њиховом  сајту: 

www.euneoscourses.eu 

КО СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ? 

Могу се пријавити сви запослени наставници, стручни сарадници, помоћници директора и 

директор школе. 

СМЕШТАЈ И ПУТНИ ТРОШКОВИ, ТРОШКОВИ ОБУКЕ 

Смештај и путни трошкови као и трошкови обуке се покривају из буџета пројекта. 

КО ВРШИ ОДАБИР, КАКО, КАДА ? ОБЈАВЉИВАЊЕ И ЖАЛБЕ 

Одабир кандидата ће обавити Трочлана изборна комисија. Ова комисија је  именована од стране 

Пројектног тима,  у периоду од 10.04. до 14.04. 2018. године. Чине је: један наставник енглеског 

језика, један стручни сарадник и један члан Пројектног тима. Ангажовање у Комисији је 

добровољно. 

Од 16.04. до 20.04.2018. ће бити објављен овај Позив за кандидате, на Огласној табли у Зборници 

школе а апликационе формулар ће бити постављен у електронској форми, инсталиран на 

рачунару у Зборници школе. У току ове ''неутралне седмице'', сви заинтересовани се могу 

http://www.euneoscourses.eu/
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распитати о Конкурсу или Пројекту уопште код чланова Пројектног тима: Зоране Матићевић, 

Мирославе Николић и Љиљане Петровић. 

Позив за пријављивање ће бити отворен од 23.04.2018 у 08:00 до  26.04. 2018 у 12:00. Мирослава 

Николић, члан тима, ће бити на располагању, уколико буде потребна техничка помоћ при уносу 

података у електронски апликациони формулар. Она је задужена за обраду, прослеђивање 

података изборној комисији  и за објављивање резултата. 

27.04.2018. од 09:00 до 15:00 часова, кандидати ће потврдити своју заинтересованост кроз 

разговор с трочланом изборном комисијом. Разговор ће се једним делом или у потпуности 

одвијати на енглеском језику тако да ће кандидати доказати језичке компетенције које су 

тврдили у пријавном формулару. 

Комисија ће одабрати 6 учесника и 4 резервна учесника за случај да првоизабрани буду спречени 

да учествују у активности. Одлука се доноси једногласно. Одлука је коначна. Списак одабраних 

кандидата ће бити објављен 30.априла 2018. године. Препоручује се да се међу одабранима нађу: 

-члан или представник управе школе или стручни сарадник 

-један наставник са звањем  

-један наставник језика 

-један наставник информатике и рачунарства 

-један наставник друштвених  наука 

-један наставник природних наука 

Након објављивања, кандидати су у обавези да потпишу сагласност о учешћу у свим фазама 

пројекта. 

П О З И В -  КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У МОБИЛНОСТИ 

Свим запосленим наставницима, стручним сарадницима, помоћнику директора и директору, 

Пријављивање се врши попуњавањем пријавног формулара у електронској верзији, који ће бити 

на располагању свим заинтересованим кандидатима, од од 23.04.2018 у 08:00 до  26.04. 2018 у 

12:00. 

УСЛОВИ КОНКУРСА 

Кандидати треба да испуњавају наведене услове: 

1.да попуне пријавни формулар и доставе га у року предвиђеном за пријављивање 

2 да поседују знање енглеског језика (B1) 

3. да су запослени у ГПП на неодређено 

4. да својим резултатима могу доказати заинтересованост за професионално усавршавање и 

посвећеност стручном развоју  

5. да имају одређена професионална постигнућа (радови, пројекти, такмичења, и сл.) 
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6. да су спремни да учествују у свим фазама пројекта као што се то од њих и очекује; од 

припремних активности, преко саме мобилности до дисеминационих радњи 

7. да приложе мотивационо писмо у ком ће објаснити зашто желе да учествују у пројекту и шта  

очекују  

Изборна комисија ће  27.04.2018. од 09:00 до 15:00 часова обавити усмени разговор с 

кандидатима, након чега ће донети одлуку о избору: 

3 кандидата – полазника курса  ''Integrated curriculum – Teaching global skills''  у периоду од 

28.августа до 01. септембра у граду Хелсинки, Финска 

3 кандидата – полазника курса под називом ''  Education in Finland and/or Estonia – Original Best 

Practices Benchmarking course'' од 02.септембра до 08. септембра 2018. године у месту Хелсинки, 

Финска (4 дана) и Талин (Естонија (3 дана) . 

2 резервна кандидата – полазника курса  ''Integrated curriculum – Teaching global skills''  у 

периоду од 28.августа до 01. септембра у граду Хелсинки, Финска 

2 резервна  кандидата – полазника курса под називом ''  Education in Finland and/or Estonia – 

Original Best Practices Benchmarking course'' од 02.септембра до 08. септембра 2018. године у месту 

Хелсинки, Финска (4 дана) и Талин (Естонија (3 дана) . 

Резервни кандидати ће бити позвани у случају да одабрани кандидати не буду у могућности из 

оправданих разлога, да учествују у мобилности. Резервни кандидати ће се позивати по редном 

броју, како је објављено у Одлуци Изборне комисије. 

Одлука се доноси једногласно. Одлука је коначна. Списак одабраних кандидата ће бити објављен 

30.априла 2018. године. 

Након објављивања, кандидати су у обавези да потпишу сагласност о учешћу у свим фазама 

пројекта. 

 

У Београду, дана  14.04.2018.                                                                 Пројектни тим 

                                                                                                                            

 

 


