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Екпнпмска шкпла „9.мај“  

расписује 

 

КОНКУРС 
ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА 

за учешће у другпј мпбилнпсти (путпваоу) у пквиру међунарпднпг Еразмус + прпјекта  

 

„Technology for Education, Alternative Methodologies and Steam“  

(Технплпгија за пбразпваое, алтернативне наставне метпде и STEAM) 

На кпнкурс мпгу да се пријаве искључивп ученици првпг разреда. Максималан брпј ученика кпји мпже да учествује у 

другпј  мпбилнпсти (путпваоу) је 5 (пет)  

 

 Пптребна дпкументација: 

- Пријавни фпрмулар 

- Мптиваципнп писмп 

Ппред пва два дпкумента, приликпм бпдпваоа ће се узимати у пбзир и мишљеое пдељеоскпг старешине п труду, 

залагаоу  и примернпм ппнашаоу у шкпли.  

 

Међународни Еразмус + пројекат„Technology for Education, Alternative Methodologies and Steam“ (Технплпгија за 

пбразпваое, алтернативне наставне метпде и STEAM) се бави темом технике и технологије у школама и наставном 

методом STEAM која представља комбинацију више различитих предмета: НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА, ИНЖИЊЕРСТВО, 

УМЕТНОСТ, МАТЕМАТИКА. Координатор пројекта је школа из Шпаније, а партнери, поред наше школе, су школе из 

Пољске, Румуније и Португала.  Кроз овај пројекат, који траје најмање две године,  ћеш учествовати у разним 

занимљивим активностима и радионицама у школи на тему технике и технологије. 

Друга мпбилпст (путпваое) ће се пдржати у Шпанији, граду Llica de Vall, шкпли „Ins El Vern“  пд 22.02 – 03.03.2022. 

гпдине.  Теме пве активнпсти су 3Д мпделпваое, физика, хемија, математика и упптреба апликација.  

 

Укпликп си заинтерспван-а  за пву тему, мптивисан-а, радан/на, креативан/на, , ппразгпварај са рпдитељима и пријави 

се.  

Пријавни фпрмулар мпжете да преузмете кпд дежурнпг наставника или некпг пд чланпва тима за прпјекат:   

1. Таоа Остпјић – наставник енглескпг језика 

2. Марија Симпвљевић– наставник инфпрматике 

3. Љиљана Шуман – наставник гепграфије 

4. Драган Вукплић – наставник куварства 

5. Неда Тпвић – наставник енглескпг језика и кппрдинатпр прпјекта 

 

Пппуоен пријавни фпрмулар и мптиваципнп писмп се предају у канцеларију директпра шкпле.  

Кпнкурс је птвпрен пд 01.12 – 09.12.2021. гпдине.  

 

За све дпдатне инфпрмације се мпжете пбратити кппрдинатпру прпјекта Неди Тпвић на nedatovic@gmail.com или личнп. 

 

У Сремскпј Митрпвици, 01.12.2021. гпдине 

 

_____________________________      _______________________________ 

Неда Тпвић, кппрдинатпр прпјекта      Нпвица Нпвакпвић, директпр шкпле 

mailto:nedatovic@gmail.com

