
                                                                        

 

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ ПУ “БОШКО БУХА“ ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ „Towards openness and inclusiveness of kindergarten through European 

cooperation“ / „Ка отворености и инклузивности вртића кроз европску сарадњу“ (KA101-65E97875-

EN) одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске Уније као компонента 

КА101 пројекта мобилности за школе и опште образовање. ПУ „Бошко Буха“ из Инђије је 

подносилац пројекта, а одобрена су средства у износу од 11.500 евра. Пројекат мобилности 

подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и 

циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, као и 

језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и 

фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је 

то могуће, ширење вести о усвојеним знањима и вештинама и коришћење резултата пројекта. 

Наш пројекат се бави следећим темама: 

- Инклузија – правичност 

- Образовање и брига у раном детињству 

- Институције и / или методе за побољшање квалитета (укључујући развој установе) 

Наши партнери у реализацији пројекта су за курс „Preschool: welcome parents“ „Progetto 

Crescere“, Ређо Емилија, Италија, и за активност „праћења на радном месту“ (Job Shadowing) 

„AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS“, Барцелос, Португал. Мобилности су планиране за 

реализацију у марту 2021. године у трајању од 5 радних дана + 2 дана потребна за путовање. 

Циљеви пројекта у области европске мобилности и сарадње су: 

- Стицање знања о образовним системима различитих европских земаља и примера добре праксе 

на пољу инклузије и партнерства са родитељима кроз сарадњу са другим предшколским 

установама; 

- Упознавање са различитим предшколским програмима и савременим педагошким приступима 

(Reggio Emilia, Montessori, Outdoor, Project Based Learning. CLIL…) и јачање педагошких 

компетенција директним посматрањем праксе, разменом искуства са колегама из европских 

земаља и учешћем на структурираним курсевима;  

- Јачање језичких, дигиталних, интеркултурних и компетенција за тимски рад запослених кроз 

сарадњу и заједничко учешће у европским пројектима; 

- Интернализација установе, развијање интеркултуралних компетенција свих учесника у 

образовном раду и јачање европске димензије нашег предшколског образовања. 

Специфични циљеви пројекта су: 



1) Интернализација институције, успостављање континуиране сарадње са идентификованим 

партнерима, као и нова мрежа контаката са представницима различитих образовних организација 

у Европи; 

2) Упознавање са карактеристикама система предшколског образовања и предшколских програма 

у Италији и Португалији и поређење са системом образовања у Србији и нашим предшколским 

програмом; 

3) Унапређење компетенција запослених за планирање сарадње са породицом и стварање понуде 

различитих облика сарадње у складу са индивидуалним потребама родитеља; 

4) Унапређење компетенција запослених за подршку деци са специфичним образовним 

потребама у редовним образовним групама. 

5) Побољшање језичких и интеркултуралних компетенција запослених. 

Пројекат ће се спроводити у три фазе: 

1) припремна фаза (децембар 2020. - фебруар 2021.) 

2) фаза мобилности (март - април 2021) 

3) фаза примене, ширења и евалуације (мај - новембар 2021) 

Реализацијом овог пројекта биће обухваћени запослени у нашој предшколској установи 

који су високо мотивисани за професионални развој кроз учешће у међународним пројектима, 

имају добре вештине комуникације и сарадње, имају претходно искуство у представљању свог 

рада колегама и активно су учествовали у различитим облицима активности професионалног 

развоја. Они су такође компетентни корисници енглеског језика и спремни су да даље развијају 

своје језичке, интеркултурне и педагошке компетенције, посебно на пољу инклузије и односа са 

родитељима.  

По повратку са курса и мобилности, планирана је ширење вести о усвојеним знањима и 

вештинама.  Очекујемо да ће реализација овог пројекта подстаћи и мотивисати запослене у нашој 

установи да се оснаже и у наредном Еразмус+ пројектном циклусу планирају нове пројекте. 

Желимо да наша предшколска установа буде препознатљива у окружењу, што јесте и један од 

наших циљева у Европском Развојном Плану. Очекивани исходи пројекта су унапређење 

квалитета васпитно - образовног рада, унапређење компетенција запослених, унапређење 

сарадње са родитељима и подршке деци са тешкоћама у развоју. 


