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Virovitica, 28.9.2018.

Javni poziv učenicima
Strukovne škole Virovitica

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu:
Practice makes perfect (Praksom do savršenstva)

Strukovna škola Virovitica raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u programu Erasmus+, ključna
aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Mobilnost će se realizirati u Portugalu, grad Braga.
Svrha boravka u inozemstvu je stručna praksa.
Opći cilj projekta:
Stručna praksa učenika u Portugalu u tvrtkama koje se bave njihovim područjem rada i obrazovanja
kako bi učenici stekli nova znanja, kompetencije i ideje za daljnje obrazovanje i rad na svojim budućim
radnim mjestima.
Tko može sudjelovati?
Na mobilnost će ostvariti pravo ukupno 14 učenika svih 3. razreda :
-

Ekonomist (1-3 učenika)
Komercijalist (1-3 učenika)
Turističko-hotelijerski komercijalist (1-3 učenika)
Prodavač (1-3 učenika)
Konobar (1-3 učenika)
Kuhar (1-3 učenika)
Slastičar (1-3 učenika)

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi učenici 3. razreda Strukovne škole Virovitica , koji se
obrazuju u navedenim zanimanjima.

Kriteriji za odabir učenika:










opći uspjeh učenika u prethodna 2 razreda
uspjeh na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi
motivacija za učenjem i stjecanjem novih kompetencija i iskustava (procjena na temelju
motivacijskog pisma)
uspješno izvršavanje zadataka na praktičnom radu, snalažljivost u radnom okruženju i
poštivanje radne etike te pravovremeno i uspješno izvršavanje radnih zadataka na
dosadašnjem praktičnom radu,
dobro poznavanje engleskog jezika i
sudjelovanje u prijašnjim projektima i izvannastavnim aktivnostima tijekom 1. i 2. razreda
posebna postignuća (npr. zapaženi rezultati na školskim i ostalim natjecanjima),
pedagoške mjere

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave.

Način podnošenja prijave:
Učenici trebaju predate zamolbe u tajništvo škole u zatvorenim omotnicama s naznakom „Erasmus +
natječaj“ u roku od 10 dana od objave natječaja.
Zamolbe trebaju sadržavati:
1. Opće podatke o učeniku( ime, prezime, razred, smjer I zaporku pod kojom će biti objavljeni
rezultati
2. Opći uspjeh i vladanje iz 1. i 2. razreda srednje škole
3. Uspjeh iz engleskog jezika iz 1. i 2. razreda
4. Motivacijsko pismo u kojem u nekih 40-60 riječi obrazlažu svoju motivaciju i želju za
sudjelovanjem u ovom projektu
5. Ostale relevantne potvrde (ukoliko postoje).
Vrijeme i mjesto objave rezultata natječaja:
Rezultati natječaja će biti objavljeni tjedan dana nakon zatvaranja natječaja na oglasnoj ploči Škole i
web stranicama www.ssv.hr.
Kandidate odabire Natječajna komisija koja se sastoji od ravnateljice, 2 profesora uključena u projekt,
razrednika svih 3. razreda i voditelja praktične nastave za pojedina zanimanja u trećim razredima.

Žalbeni postupak:
Žalbe se mogu podnijeti pisanim putem s detaljnim obrazloženjem u tajništvo škole , unutar 48 sati od
objave rezultata natječaja. Žalbe razmatra ravnateljica škole i 2 profesora uključena u projekt.
Učenici dobivaju financijsku potporu tijekom mobilnosti koja pokriva troškove putovanja (avionske
karte i prijevoz autobusom), smještaj i prehranu. Za učenike je također osiguran džeparac koji će pokriti
tekuće troškove učenika u Portugalu. Dakle, učenicima je mobilnost u cijelosti financirana, te učenici i
njihovi roditelji ne snose nikakve troškove.
Trajanje mobilnosti za obavljanje stručne prakse je 2 tjedna, a termin koji smo dogovorili s
partnerom Agencijom Aplicaproposta LDA - Bragamob je od 12. siječnja 2019. – 27. siječnja 2019.
Vrijeme provedeno na mobilnosti u Portugalu učenicima je opravdano, te se pribrojava danima
redovite praktične nastave. Učenici će u Portugalu dobiti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, koja im
kasnije može poslužiti kao preporuka pri zapošljavanju ili sudjelovanju u sličnim projektima.
Kome se obratiti za dodatne informacije?
Zainteresirani učenici se mogu javiti koordinatorici projekta M. Jagrić.

Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
Naziv projekta: „Praksom do savršenstva“
Razdoblje provedbe: od 1.6.2018. do 31.5.2019.
Vrijednost projekta: 33.823,00 EUR
Iznos EU sufinanciranja: 100%
Nositelj projekta: Strukovna škola Virovitica
Partneri: Aplicaproposta LDA - Bragamob (www.bragamobilityopen.com)
Broj Ugovora: 2018-1-HR01-KA102-0471422
Datumi mobilnosti: od 12. 1. – 27. 1. 2019.
Mjesto mobilnosti: Braga, Portugal

Koordinator projekta: Mirjana Jagrić, prof.
Ravnateljica: Pavica Biondić – Ivanković, prof.

