
Реализоване дисемниационе активности октобар 2019. – јун 2020. године 

 

1. Пројектном Еразмус + тиму Прве техничке школе у Крушевцу  Јелена Димић и 

Светлана Алексић презентовале су наш КА101 и нов КА201 пројекат „Насиље-

Не,хвала!“. Презентација и дискусија која је уследила била је иницирана од стране 

пројектног тима Прве техничке школе јер су желели да их информишемо о нашим 

искуствима, попуњавању пројектне апликације, имплементацији Еразмус + 

пројеката. Презентацији је присуствовалао 6 чланова пројектног тима. Учесници су 

по завршеној активности попунили  евалуацију. 

 

  
 

 

 

2. На састанку Друштва педагога и психолога расинског управног округа за чланове 

Друштва , Светлана Алексић је приказала презентацију пројекта. Састанак је 

одржан 30.01.2020. године у сали Центра за стручно усавршавање Крушевац , а 

било је присутно 17 стручних сарадника из различитих школа расиснског округа. 

Учесници су по завршеној активности попунили  евалуацију. 

                                          

 
 

3. На  седници Наставничког већа одржаном 04.02.2020. године , координаторка 

пројекта је упознала присустне о реализованим активностима у првом 

полугодишту. 



4. На позив оформљеног пројектног тима ОШ“Страхиња Поповић“ из Дворана, а на 

иницијативу две колегинице које су радиле у нашој школи и учествовале у 

активностима током имплементације КА101“Музичка школа у новој димензији 

образовања“, Светлана Алексић је презентовала пројекат „Насиље-Не,хвала!“. 

Презентацији је присуствовало 23 запослених. После приказа пројекта присутни су 

имали питања о могућностима које пружају Еразмус+ пројекти и о корацима 

приликом аплицирања, имплементације самих пројеката, евалуацији. 

Учесници су по завршеној активности попунили  евалуацију догађаја. 

 

     
 

 

5. У оквиру  Дана отворене едукације  у Центру за стручно усавршавање Крушевац   

Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац представила је свој Еразмус + 

пројекат стратешких партнерстава КА201 „Насиље-не, хвала!“. 

Реализатори презентације су били Светлана Алескић, координаторка пројекта, 

Слађана Ђокић и Весна Радојевић, чланице пројектног тима и учеснице активности 

учења, поучавања и тренинга.Присутним наставницима из различитих основних 

школа из Крушевца ( 24 учесника)  представљени су: циљеви пројект„Насиље-не, 

хвала!“ , активности  у оквиру пројекта, прва краткорочна обука која је реализована 

у нашој школи  за представнике партнерских школа из Бугарске и Турске у 

периоду од 13.01. до 17.01.2020. године. Представљен је и сајт и фејсбук страница 

пројекта као важни елементи видљивости пројекта и ширење утицаја.Такође је 

било речи о Еразмус + пројектима, шта они промовишу, које су могућности за 

школе, које кључне активности постоје,  како пронаћи партнере и како користити 

портал еТwinning и SEG. 

Отварању догађаја присуствовао је и министар просвете, Младен Шарчевић. Слика 

са овог догађаја објављена је и на сајту МПНТР и сајту ЦСУ Крушевац. Учесници 

су по завршеној активности попунили  евалуацију. 

 



           

 

6. На седници Наставничког одржаној _______, координаторка пројекта Светлана 

Алексић је присутне информисала о реализованим активностима у оквиру пројекта 

у периоду од почетка реализације пројекта, 1.10.2019. до јуна 2020. године. 

Евалуације учесника догађаја су биле позитивне и остварени су очекивани исходи. 

Реализоване презентације су биле корисне. Учесници си добили информације како могу 

кроз Еразмус + пројекте да унапред свој  и рад школе. Такође су информисани и о врстама 

Еразмус + пројеката и начинима аплицирања. 

 

                    

 

          

 


