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Фондација Темпус

 Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање 

пројеката мобилности и сарадње у областима високог, општег, 

стучног и образовања одраслих, као и у областима младих и спорта.

 Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ од 2019. године, 

што значи да установе и организације из Србије могу да се 

пријављују за све врсте пројеката у улози координатора и партнера, 

као и државе чланице Европске уније.

 Област опшег, стучног и образовање одраслих

КА1 – пројекти мобилности

КА2 – партнерства за сарадњу



Фондација Темпус
Општи приоритети програма:

 Инклузија и различитост

 Дигитална трансформација

 Животна средина и борба против климатских промена

 Учешће у демократском животу

Циљеви пројекта мобилности:

- Подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција; 

- Промовисање вредности инклузије и различитости, толеранције и 

грађанског учешћа, као и промовисање знања о европском наслеђу; 

- Јачање квалитета учења и наставе у школама; 

- Размена најбољих пракси и промоција употребе нових и 

иновативних педагошких метода и технологија и подршка 

професионалном развоју наставника;



Циљеви пројекта 
 Реализација стручне праксе у оквиру које ће ученици унапредити своја 

знања и вештине рада у лабораторији, упознавање са савременим 
анализама и уређајима, као и организацијом производног процеса уз 
вођење одговорајуће документације;

 Развијање стручних компетенција ученика неопходних за конкурентност 
на тржишту рада, што ће допринети успешнијем запошљавању;

 Упознавање са функционисањем компанија из области прехрамбене 
индустрије, као и са контролом квалитета сировина, полупроизвода и 
готових производа у акредитованим лабораторијама у  ЕУ;

 Развијање пословне етике код ученика, поштовање радног времена и 
радних рокова и задатака, као и побољшање односа према радном месту и 
колегама;

 Кроз интеркултурално учење, ученици ће научити да прихвате 
различитост, различита мишљења и начин рада, што ће допринети развоју 
толеранције и самопоуздања код ученика. Научиће много о другој култури 
и усавршиће своју комуникацију на енглеском језику.



Полазак
Спремни да научимо нешто ново о производњи 

маслиновог уља и упознамо Турску.



Долазак у Анталију



Посета маслињаку



Производња маслиновог уља



Акредитована лабораторија

Акредитована лабораторија за контролу 

квалитета хране у Анталији



Акредитована лабораторију за контролу 
квалитета хране која је под управом 
Министарства пољопривреде Турске



Одређивање 

хемијског састава 

маслиновог уља



Лабораторија Премиум
Микробиолошко испитивање намирница



Спектрофотометријско одређивање 



Школска лабораторија

ANTALYA-MANAVGAT MANAVGAT BORSA İSTANBUL 

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ



Израда 

дезинфекционог 

средства



Израда сапуна од маслиновог уља 



Наших руку дело 



Израда крема за негу руку од маслиновог уља



Израда крема за негу руку 

од маслиновог уља



Израда паковања за негу косе 



Израда паковања за косу од маслиновог уља 





Производња колоњске воде





Културне 
и природне лепоте 
Анталије

Велика џамија
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Kaleiçi

древни град



А Н Т А Л И ЈА 



Посета Аполоновом храму
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Античко позориште



Замак из 13. века





Путовање 

бродом 

по реци Манавгат



Време за одмор



Рођендани 



ŞULE MUZAFFER BÜYÜK 

MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ



Додела сертификата 



Пријатељства 


