
Предшколска установа „Дечје царство“ Велика Плана 
 

 Предшколска установа „Дечје царство“ у Великој Плани објављује 

  КОНКУРС 

за пријављивање запослених васпитача наше установе за учешће у пројекту 

,,Заједно до е-портфолија“ 

Основне информације о пројекту: 

Трајање мобилности: 7 дана 

Планирани период мобилности:  

Место: Аликанте, Валенсија, Шпанија 

Врста учесника мобилности: васптач деце предшколског узраста 

Циљеви мобилности: Унапређење компетенција васпитачаа из области вођења електронског портфолија деце, 

унапређење личних вештина и језичких компетенција. Стицање искуства учешћа у пројектима мобилности. 

Упознавање са другим културама. 

Путовање, смештај у хотелу са исхраном и боравак учесника мобилности у Шпанији за време реализације 

Пројекта су потпуно бесплатни за учеснике. Васпитачи који ће учествовати у Пројекту биће изабрани на основу 

пријава на оглас, датих изјава, као и на основу критеријума који ће бити примењени приликом одабира учесника. 

Рок за пријаву је 30.9.2022., до 13 часова. 

 

 

Услови за учешће- пријаву кандидата у Пројекту: 

1. да су запослени у Предшколској установи „Дечје царство“ у Великој Плани; 

2. да су у могућности да обезбеде документа потребна за путовање, која важе најмање шест месеци од 
момента започињања путовања; 

3. да се налазе у психо-физичком стању потребном да одговоре захтевима и задацима Пројекта; 

4. да имају позитиван однос према делатности у оквиру које ће обављати праксу у иностранству 

(мотивационо писмо); 
5. да поштују правила која ће за учеснике мобилности бити успостављена на терену, у циљу безбедности 

свих учесника и како би група функционисала на оптималан начин; 

6. да имају виши ниво самосталности потребан да успешно функционишу у условима одвојености од 
породице, и у условима реализације прецизног и згуснутог распореда активности на терену; 

7. да имају виши ниво одговорности према свим учесницима мобилности . 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Предшколска установа „Дечје царство“ Велика Плана 
 

 

 

 

 

Селекцију васпитача ће вршити трочлана комисија а иста ће зависити од квалитета апликације 

Опис критеријума за оцењивање: 

 

1.Мотивационо писмо: број бодова од 1 до 5;  

2.Сертификат из енглеског језика: А1- C2 од 1 до 6 бодова; 

3.Учешће васпитача у пројектима и  радионицама: 1 до 5 

 

Резултати ће бити објављени на огласној табли установе 31.9. у 13 часова, као и на званичном сајту 

установе. Кандидати могу поднети жалбу на резултате конкурса директору установе у року од 8 дана од 

дана објављивања резултата. 

Заинтересовани кандидати све потребне информације могу, у року за пријављивање, да добију од руководиоца 

Тима Марије Ранковић и Иване Савовић. 

Начин пријављивања: попуњен пријавни образац заједно са мотивационим писмом предати у секретаријату 
установе, у коме могу и преузети пријавни формулар. 

Хвала на учешћу! 

 

Директор установе 

Марија Старчевић, дипл.педагог 

У Великој Плани 

15.9.2022. године 

 

 

 

 

 

 



Предшколска установа „Дечје царство“ Велика Плана 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА КАНДИДАТЕ ЗА  УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ 

МОБИЛНОСТИ ЕРАЗМУС+ 2022. ГОДИНЕ 

 

Молимо Вас да пажљиво прочитате и одговорите на следећа питања. 

1. Име и презиме кандидата: 

______________________________________________________________________ 

 

2. Навести у којој мери познајете рад на рачунару, у којим програмима сте до сада 

радили и имате ли искуства радећи на итвининг платформи: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Навести ниво знања енглеског језика: 

______________________________________________________________________ 

 

4. Навести учешћа у пројектима и  радионицама везаним за пројекте: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

     5. Остало: 

         ______________________________________________________________________ 

Датум и место Потпис кандидата 

__________________ __________________________ 

 


