
 

 

 

POZIV ZA SODELOVANJE UČITELJEM ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ  

V PROJEKTU »NADGRADIMO ZNANJE Z IZKUŠNJAMI« 

 

Mednarodne izmenjave strokovnega osebja omogočijo sodelavcem, da pridobijo izkušnjo 
dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo 
trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem krepijo tudi sodelovanje med šolskimi 
organizacijami partnericami. V okviru projekta »Nadgradimo znanje z izkušnjami« bomo 
v šolskem letu 2019/20 organizirali mednarodne mobilnosti učiteljev v tujini v obliki 
usposabljanja ter kot spremljevalni učitelji.  

Učitelji spremljevalci spremijo dijake na praktično usposabljanje z delom v tujini. 
Razporeditev poteka po partnerskih organizacijah v različnih Evropskih državah  glede 
na razpoložljiva mesta in program izobraževanja. Stroški prevoza in bivanja bodo 
financirani iz projekta.   

Učitelji pa so lahko tudi več kot samo spremljevalci, saj imamo v okviru projekta 
predvidena tudi sredstva namenjena usposabljanju. Za usposabljanje na področju 
strokovnih ved morajo biti zbrane vsaj 4 prijave iste stroke, da izberemo določeno smer 
(npr.: programiranje, CNC usposabljanje, 3D modeliranje, varjenje, arhitektura ipd.). Na 
usposabljanje pa se lahko seveda prijavijo tudi učitelji splošnih predmetov, saj imamo kar 
nekaj zanimivih modulov, ki jih ponuja organizacija s katero sodelujemo. 

Učitelje Šolskega centra Kranj vabimo, da se prijavijo za sodelovanje v projektu. Za prijavo 
naj izpolnijo naslednje dokumente:  

- prijavnica (v prilogi), 
- Europass CV v angleškem jeziku 

(http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx),  
- motivacijsko pismo, v katerem naj se učitelj predstavi in zapiše svoja pričakovanja 

od projekta. 

Popolne prijave naj učitelji oddajo v tajništvu šole do srede, 30. aprila 2019.  V primeru, 
da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je prostih mest, bomo sprejemali dodatne prijave 
do zapolnitve mest.  

V kolikor bo na razpis do roka prispelo več prijav, kot je prostih mest, bomo upoštevali 
naslednje kriterije: 

- sodelovanje v preteklih mobilnostih, 
- znanje tujega jezika, 
- motivacijsko pismo. 

 

O izboru udeležencev mobilnosti bodo učitelji obveščeni do 10. maja 2019. 
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