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Позив основним школама за учешће у
регионалном пројекту
Иницијатива за смањивање неједнакости у образовању
(Action for Reducing Inequalities in Education – ARISE)
Центар за образовне политике испред Конзорцијума пројекта 1 Иницијатива за
смањивање неједнакости у образовању (Action for Reducing Inequalities in Education –
ARISE) позива све заинтересоване јавне основне школе да се пријаве за учешће у
ARISE пројекту.
ARISE је четворогодишњи пројекат чије је спровођење започето у априлу 2020. године и
који се финансира кроз Инструмент претприступне помоћи Европске уније (ИПА).

Циљ пројекта је пружање подршке образовању ученика из породица ниског социоекономског (СЕС) кроз изградњу националних и регионалних партнерстава организација
цивилног друштва која су усмерена ка заговарању и конструктивном дијалогу о
политикама са националним владама, ка подизању свести међу кључним актерима и ка
пилотирању интервенција на локалном нивоу и нивоу школе које су усмерене на подршку
ученицима из породица са ниским СЕС-ом.

Пројекат се бави утицајем сиромаштва на ученике на два нивоа. Са једне стране, пројекат
се залаже да се кроз образовне и политике социјалне и здравствене заштите омогуће
дугорочна решења за стварање једнакости у образовању, а са друге стране пројекат
пилотира низ интервенција на нивоу школе које су усмерене на подршку ученицима из
породица ниског социо-економског статуса, чиме се и обезбеђују примери добре праксе за
креирање поменутих политика.
Више информација о пројекту доступно је на:

Интернет презентација пројекта: https://www.arisenetwork.eu/en/

Facebook: https://www.facebook.com/ARISEproject/
Twitter: https://twitter.com/NetworkArise

Позив основним школама за учешће у пројекту ARISE
Пријављивањем на овај позив школе добијају могућност да буду изабране за учешће у
Пројекту а самим тим и да:

Конзорцијум чине: Центар за образовне политике, Србија; Косовски центар за образовање – Косово*;
Иницијатива за реформу образовања Универзитета Сабанци – Турска; Мрежа центара за образовне
политике – Хрватска; Деца су будућност – Албанија; проМЕНТЕ социјална истраживања – Босна и
Херцеговина; Центар за образовне иницијативе „Step by step“ - Босна и Херцеговина; Фондација за
образовне и културне иницијативе “Корак по корак” – Северна Македонија.
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учествују у иницијативи која ће директно допринети креирању мера усмерених
на подршку ученицима из породица са ниским СЕС-ом,
унапреде школско развојно планирање нарочито у смислу креирања мера
подршке ученицима,
запослени у школи добију стручно усавршавање и пројектну подршку при
креирању, реализацији и праћењу мера усмерених на подршку ученицима из
породица са ниским СЕС-ом,
добију финансијску подршку за реализацију активности дефинисаних школским
акционим планом у износу од 2.000 EUR у динарској противвредности,
учествују у размени добрих пракси са другим школама у пројекту.

Школа ће бити у обавези да:
- успостави школски пројектни тим који чине наставници, ученици, родитељи и
други релевантни чланови заједнице,
- школски пројектни тим похађаће обуку за осмишљавање школског акционог
плана за подршку ученицима из породица са ниским СЕС-ом,
- изради школски акциони план и спроведе активности предвиђене школским
акционим планом уз стручну подршку ментора из Центра за образовне политике,
- пружи подршку Конзорцијуму пројекта у прикупљању података потребних за
израду студије о ефектима интервенција на школском нивоу,
- учествује у националном догађају хоризонталног подучавања у циљу размене
добрих пракси, изазова и научених лекција са другим школама у пројекту.
Достављање пријаве

На конкурс се могу пријавити основне школе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
За учешће у Пројекту школе се пријављују у електронској форми тако што достављају
Попуњени формулар за пријаву (Прилог 1) путем емаил-а на konkurs@cep.edu.rs
најкасније до 15. септембра 2021. године до 17 часова.
Некомплетна документација неће бити узимана у разматрање.

По истеку рока за доставу пријава, радна група сачињена од представника Конзорцијума
пројекта извршиће одабир пет основних школа за учешће у Пројекту. Све школе ће бити
обавештене о резултатима. Школе које буду изабране за учешће у Пројекту биће
благовремено обавештене о наредним корацима и ближе упознате са пројектним
активностима.
Зa све додатне информације у вези са конкурсом можете се обратити на број телефона
011/3347-557 или на имејл адресу: konkurs@cep.edu.rs.
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