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Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор чланова стручног тима за подршку учешћу Републике Србије
у тематској групи за промоцију грађанства и заједничких вредности слобода,
толеранције и недискриминације у образовању, ЕУ Отвореног метода координације
(OMC) у области образовања и обуке

На позив Европске комисије, представници Републике Србије су од јануара месеца
2016. године укључени у рад Отвореног метода координације (OMC) у образовању и
обуци на нивоу Европске уније, у рад Групе за промоцију грађанства и заједничких
вредности слобода, толеранције и недискриминације у образовању.
Париском декларацијом која је усвојена на Министарској конференцији 17.03.2015.
године, предвиђен је мандат радне групе који има следеће задатке:
 осигурање да деца и млади стекну друштвене, грађанске и интеркултуралне
компетиције, кроз промоцију демократских вредности и основна права, социјалну
инклузију и недискриминацију, као и активно грађанство;
 унапређење критичког размишљања и медијске писмености, посебно у коришћењу
интернета и друштвених медија;
 подстицање обазовања угрожене деце и младих, тако што ће систем образовања
препознати њихове потребе;
 промовисање интеркулуралног дијалога кроз све облике учења у сарадњи са
другим релевантним политикама и заинтересованим странама;

 промовисање грађанских, интеркултуралних и социјалних компетенција , узајамно
разумевање и поштовање, као и питање власништва над демократским вредностима
и основним правима на свим нивоима образовања и обуке;
 борба против дискриминације, расизма, сегрегације, (укључујући малтретирање
путем интернета), насиља.

Задаци стручног тима
Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује позив за чланове
стручног тима како би се обезбедило што квалитетније и ефикасније представљање
Републике Србије у раду тематске групе ЕУ Отвореног метода координације у образовању
и обуци. Стручни тим ће бити формиран као тим подршке за наведену тематску групу са
следећим задацима:
o Пружање подршке у припреми представника Србије за учешће у тематској радној
групи (обезбеђивање релевантних информација и података и сл.);
o Давање предлога и препорука доносиоцима одлука за унапређивање поменутих
области а на основу података и чињеница и у складу са политикама ЕУ и добрим
праксама;
o Давање предлога и препорука процесу планирања и програмирања билатералних и
мултилатералних програма;
o Учествовање на стручним скуповима, округлим столовима, конференцијама и сл.;
o Друге активности у складу са плановима тематских радних група.
Услови
Кандидати за чланове стручног тима могу бити стручњаци и практичари из области
образовања, сарадници и студенти високошколских установа, запослени у релевантним
институцијама које се баве образовањем, представници цивилног сектора који се баве
образовањем и истакнути појединци који имају искуство и значајне референце из
поменутих области.
Пријава
Кандидати треба да доставе: основне податке и кратку радну биографију
(не дуже од две A4 стране)
Рок
Кандидати за чланове стручних тимова се могу пријавити у року од 30 дана од дана од
објављивања Јавног позива.

Начин достављања пријава
Пријава кандидата за чланове Стручног тима доставља се у електронском облику на
адресу omk@mpn.gov.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт адреса:
Е-маил: omk@mpn.gov.rs
Телефон: 011/3616-293
Избор кандидата
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће извршити избор кандидата за
чланове стручног тима. Предвиђено је да у стручном тиму буде до 9 чланова, а само
кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Мандат чланова стручног тима
ће трајати две године, са могућношћу једног реизбора.
При избору кандидата водиће се рачуна о заступљености стручњака из различитих сектора
и региона.
За учешће у стручном тиму није предвиђена накнада, већ је у питању волонтерски
ангажман.
Акт о именовању чланова Стручног тима донеће министар просвете, науке и технолошког
развоја и биће објављен на сајту Министарства.
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