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Požega, 10. srpnja 2019.
NATJEČAJ
za sudjelovanje u projektu mobilnosti
Nakon odobrenja projektnog prijedloga za mobilnost učenika od strane Agencije za mobilnost i
programe Europske unije (AMPEU) u okviru programa Erasmus+ ovim putem želimo obavijestiti sve
zainteresirane učenike da su prijave za sudjelovanje na stručnoj praksi u inozemstvu - otvorene.
Ukupan iznos financijske potpore za projekt Mobilnost u poljoprivredi, prehrani i agroturizmu iznosi
68.168,00 € što omogućuje odabranim učenicima sudjelovanje u mobilnosti uz plaćene troškove
puta, smještaja i džeparca tijekom boravka u Portugalu i Sloveniiji.
Projektom je predviđeno sudjelovanje 28 učenika:
Zanimanje, smjer
prehrambeni tehničar
pekar

Broj učenika
7
7

Razred
3. i 4. razred
2. i 3. razred

Zemlja, termin
Portugal – studeni 2019.

agroturistički tehničar
poljoprivredni tehničar –
fitofarmaceut

7
7

3. i 4. razred
3. i 4. razred

Slovenija – ožujak 2020.

Učenici će provesti 2 tjedna na stručnoj praksi u gradovima Braga (Portugal) i Krško (Slovenija).
Postupak prijave i dokumentacija
Zainteresirani učenici u sklopu prijave za sudjelovanje na mobilnosti trebaju priložiti:
•
•
•
•
•
•

prijavni obrazac - uz ime i prezime prilikom prijave napisati lozinku koje se sastoji od 4 slova i
4 broja ( npr. slova1234)
motivacijsko pismo
životopis u Europass formatu
preslike svjedodžbi prethodno završenih razreda
nagrade, priznanja ili potvrde o sudjelovanju na natjecanjima
dokaze o sudjelovanju u školskim i u izvanškolskim aktivnostima

Dokumente je potrebno dostaviti na adresu škole: Poljoprivredno-prehrambena škola, Ratarnička 3,
34 000 Požega ili osobno u Tajništvo škole.
Rok za prijavu je 13. rujan 2019.
Svi učenici će nakon provedenog odabira biti obaviješteni o rezultatima natječaja pod lozinkom na
web stranici škole i na oglasnoj ploči. Odabrani sudionici dužni su pohađati jezične i kulturološke
pripreme.
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Kriteriji za odabir
U svrhu provedbe transparentnog i objektivnog odabira sudionika utvrdili smo kriterije i bodove koji
se nalaze u tablici:

Kriteriji i pripadajući bodovi za odabir učenika koji će sudjelovati u projektu „Mobilnost u
poljoprivredi, prehrani i agroturizmu - A.N.A.“ u studenom 2019. u gradu Braga (PORTUGAL) i u
ožujku 2020. u gradu Krško (SLOVENIJA)
Kriterij
Mjera
Bodovi – maksimalan
broj
Prosjek ocjena prethodno završenih Odličan
3
razreda škole
Vrlo dobar
2
Dobar
1
Prosjek ocjena strukovnih predmeta
Odličan
3
Vrlo dobar
2
Dobar
1
Rezultati na natjecanjima
Državno 1.-3.mjesto
5
- sudjelovanje
3
Županijsko 1.-3.mjesto
4
- sudjelovanje
2
Školsko 1.-3.mjesto
3
- sudjelovanje
1
2
Sudjelovanje u školskim i izvanškolskim aktivnostima
2
Vladanje
Uzorno
1
Dobro
3
Prosječni
neopravdani
izostanci 0-10
prethodno završenih razreda
2
11-20
10
Bodovi
nastavnika
s
praktične 1-10
nastave/aktiva prehrambene grupe
predmeta
za
učenike
smjera
prehrambeni tehničar*
5
Motiviranost za stjecanjem novih znanja i vještina-motivacijsko pismo**
* Nastavnici mogu učeniku dodijeliti bodove od 1-10 sukladno zalaganju i onome što pokažu tijekom
praktične nastave (učenici smjera prehrambeni tehničar nemaju praktičnu nastavu pa će se njima
dodijeliti bodovi aktiva prehrambene grupe predmeta
**Cilj motivacijskog pisma je prepoznati interese, želje, motiviranost i spremnost kandidata za
sudjelovanjem u projektu mobilnosti (pogledati dokument za Motivacijsko pismo).
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