OPĆENITO O PROJEKTU
Naziv projekta

Jednakost u različitosti

Broj Ugovora

2014-1-HR01-KA102-000389

Program

Erasmus+

Aktivnost

Ključna aktivnost 1: Mobilnost u
svrhu učenja za pojedince

Nositelj
projekta

Srednja škola Ilok

Partner u
projektu
Provedbeno
tijelo

Biotehnički centar Naklo,Naklo

Zemlja
mobilnosti

Slovenija – pokrajina Kranjska,
mjesto Naklo

Trajanje
mobilnosti
Cilj projekta

14 dana

Koordinator
projekta

Stela Rotim, dipl.ing.

Agencija za mobilnost i programe
Europske unije

Usvajanje novih vještina, znanja
i kvalifikacija koje će omogućiti
osobni i profesionalni razvoj
učenika u području poljoprivrede

PROJEKT MOBILNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE ILOK
U OBRAZOVNOJ USTANOVI BIOTEHNIČKI CENTAR NAKLO U NAKLU
OD 01. SRPNJA DO 14. SRPNJA 2018.

ŠTO PROJEKT PRUžA UčENICIMA?
U okviru projekta, financiranog sredstvima Europske Unije, u programu ERASMUS+ ,
Ključna aktivnost1, Srednja škola Ilok sudionicima projekta omogućuje:
− Praktičnu nastavu u trajanju od dva tjedna u školi „Biotehnički centar Naklo“ u Naklu
− jezičnu pripremu s ciljem stjecanju osnova engleskog jezika
− kulturološku pripremu s ciljem upoznavanja povijesno – kulturne baštine pokrajine
Kranjske i šire
− putovanje na relaciji Ilok – Kranj -Ilok
− smještaj i prehranu u vrijeme trajanja mobilnosti
− džeparac za lokalni prijevoz i obilazak povijesno-kulturnih znamenitosti
Kranja,Ljubljane,Bleda,Postojinske jame

TKO SE MOžE PRIJAVITI?
− Redoviti učenici/ce drugog i trećeg razreda u obrazovnim zanimanjima (abecednim
redoslijedom):
a)
b)
c)
d)

Agrotehničar – I. razred
Agroturistički tehničar – I. razred
Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut – II. razred
Poljoprivredni tehničar opći - II. razred

KRITERIJI ZA ODABIR UčENIKA
− opći uspjeh tijekom dosadašnjeg obrazovanja
− uspjeh iz stranog jezika
− vladanje učenika u nastavi

KAKO SE PRIJAVITI?
Zainteresirani učenici/ice dužni su dostaviti u tajništvo Srednje škole Ilok slijedeće
dokumente:
− motivacijsko pismo
− presliku svjedodžbe prvog i razreda Srednje škole škole i osmog razreda Osnovne
škole

− pisanu preporuku razrednika o vladanju
− izjavu roditelja kojom dozvoljavaju odlazak na stručnu praksu u Sloveniju u trajanju
od dva tjedna

Potrebnu dokumentaciju predati u tajništvu škole do ponedjeljka 14.svibnja 2018.
Rezultati natječaja bit će oglašeni na web stranici Srednje škole Ilok i to pod šiframa i na
oglasnoj ploči učenika u Srednjoj školi Ilok.

Po izboru sudionika projekata organizirat će se roditeljski sastanak na kojem će se roditelji i
učenici dodatno upoznati s projektom te obvezama i pravima sudionika.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite profesoricama Mirjani Sinković i Steli Rotim,
ili razredniku/ci

Projekt financira Europska Komisija kroz program ERASMUS +

.

