__________________________________________________________________________________
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik provodi projekt Mobilnost – trening za iskustvo i izvrsnost 2
(Mobility for experience and excellence training 2). Projekt je odobren i financiran od Agencije za
mobilnost i programe EU u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu
učenja za pojedince, temeljem kojeg Škola raspisuje

NATJEČAJ
ERASMUS+
Mobilnost - trening za iskustvo i izvrsnost 2

2022-1-HR01-KA122-VET-000079486
U sklopu projekta Mobilnost – trening za iskustvo i izvrsnost 2 odobrena je mobilnost učenika naše
Škole koji će obavljati stručnu praksu u Lyonu, Toulouseu i Frankfurtu.
Stručna praksa održavat će se u razdobljima prikazanim u tablici. Učenike će pratiti jedan ili više
nastavnika koji će biti s njima u pratnji. Osobe u pratnji će se pobrinuti da učenici izvršavaju svoje
obveze te im pružiti potrebnu brigu, podršku i nadzor.
Učenicima je iz sredstava projekta osiguran put do odredišta i povratak, putno osiguranje, smještaj i
prehrana za vrijeme mobilnosti. Roditelji/skrbnici ne moraju snositi nikakve dodatne troškove.
Sudionici mobilnosti mogu biti učenici:

Broj
sudionika

Razred

7

3.B i 4.B

Automehaničar

3

3.D.

Vodoinstalater

4

3.D.

Frizer

7

3.B i 4.B

Elektroinstalater

4

3.D.

2

3.A.

Zanimanje

Kozmetičar

Pomoćni cvjećar

Okvirni datumi mobilnosti
12. studenog 2022. – 25.
studenog 2022.
12. ožujka 2023. – 25. ožujka
2023.
12. ožujka 2023. – 25. ožujka
2023.
12. veljače 2023. – 25. veljače
2023.
12. veljače 2023. – 25. veljače
2023.
12. veljače 2023. – 25. veljače
2023.

Mjesto
izvođenja
stručne prakse
Lyon
Toulouse
Toulouse
Frankfurt
Frankfurt
Frankfurt

O odabiru učenika odlučiti će povjerenstvo u sastavu: nastavnik/ca stručnih predmeta, nastavnica
engleskog jezika i ravnatelj.

__________________________________________________________________________________
Uvjeti prijave:
-

-

učenik mora biti učenik Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik i pohađati navedeni razred i
smjer (vidi tablicu)
učenik mora imati zadovoljavajući opći uspjeh, zadovoljavajući uspjeh posebno iz stručnih
predmeta, razvijene socijalne vještine, zadovoljavajuće ocjene zalaganja i rada na praktičnoj
nastavi, zadovoljavajuću razinu usvojenih znanja u strukovnim predmetima i zadovoljavajuću
razinu znanja engleskog jezika
prijava mora biti predana do 23. rujna 2022.

Potrebni dokumenti prilikom prijave:
-

potpisana izjava roditelja/skrbnika da dopuštaju sudjelovanje na natječaju i odlazak u
inozemstvo
motivacijsko pismo
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cl/compose)
ispunjena prijavnica

Dodatni bodovi:
-

dokaz o postignućima na natjecanjima iz stručnih predmeta i/ili engleskog jezika
dokaz o sudjelovanju u školskim projektima i aktivnostima škole
prednost se daje učenicima koji do sada nisu bili uključeni u programe mobilnosti

Svu prijavnu dokumentaciju učenici su dužni predati razredniku do 23. rujna 2022. Rezultati će biti
objavljeni na školskoj web stranici i oglasnoj ploči Škole 26. rujna 2022. Rok za žalbe je 3 dana od
objave rezultata Natječaja.
Nakon odabira, sudionici mobilnosti (njihovi roditelji/skrbnici) sklapaju ugovor sa Školom i
preuzimaju na sebe odgovornost kako će ispuniti svoj dio obveza, u protivnom su dužni vratiti Školi
sredstva uložena u mobilnost.
Pedagoške, kulturološke, jezične i stručne pripreme bit će organizirane u Školi, kao i sastanci sa
sudionicima mobilnosti.
Za sve informacije i eventualne nejasnoće učenici i njihovi roditelji/skrbnici mogu se obratiti
ravnatelju Dinku Mandiću.
U Dubrovniku, 15. rujna 2022.

