JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
V PROJEKTU »NADGRADIMO ZNANJE Z IZKUŠNJAMI 3«
Šolski center Kranj se je 23. 2. 2022 uspešno prijavil na razpis Evropske komisije programa
Erasmus + in pridobil projekt "Nadgradimo znanje z izkušnjami 3". V okviru projekta bomo v
šolskem letu 2022/23 organizirali mednarodne mobilnosti dijakov v tujini v obliki praktičnega
usposabljanja z delom.
Praktično usposabljanje z delom v tujini bo trajalo dva ali tri tedne (odvisno od države
gostiteljice). Delovni jezik bo angleščina. Dijaki bodo razporejeni po partnerskih organizacijah v
različnih Evropskih državah (države bodo določene glede na program izobraževanja in glede na
čas trajanja PUD-a). Stroški prevoza in bivanja bodo financirani iz projekta.
Dijake Šolskega centra Kranj vabimo, da se prijavijo za sodelovanje v projektu. Za prijavo naj
izpolnijo naslednje dokumente:
1. Elektronska prijavnica (FORMS link: https://forms.office.com/r/XXrzWuDCZN ), ki
vsebuje obvezne priloge:
o
o

o

Europass CV v angleškem jeziku (https://www.europass.si/ ), ustvarjen PDF dokument
oddate v prijavnico
motivacijsko pismo, kot priloga življenjepisu, v katerem naj se dijak predstavi, zapiše,
kaj pričakuje od projekta in utemelji, zakaj bi želel opravljati praktično usposabljanje z
delom v tujini. Ob koncu naj še opiše, kako bo svoje izkušnje praktičnega usposabljanja
z delom v tujini posredoval naprej (komu, kako, kdaj, kje,…). Motivacijsko pismo naj
vsebuje od 200 do 500 besed.
mnenje razrednika (link za razrednika: https://forms.office.com/r/Bg2865Bj9K ), lahko
oddajo tudi naknadno

Pogoj za prijavo je, da bodo dijaki v šolskem letu 2022/23 vpisani v 3. ali 4. letnik SSI, 3. letnik
SPI ali v 1. letnik PTI programa.
Popolne prijave naj dijaki oddajo preko elektronske povezave (link:
https://forms.office.com/r/XXrzWuDCZN ) ali elektronske pošte na aleksandra.frelih@sckr.si .
Pri izboru udeležencev mobilnosti bomo upoštevali naslednje kriterije:
-

-

splošni učni uspeh za zadnje zaključeno šolsko leto,
vzgojni ukrepi in neopravičene ure, ter mnenje razrednika (vestnost pri izpolnjevanju šolskih
obveznosti, sodelovanje pri pouku, motivacija za pridobivanje novih znanj, ustvarjalnost,
razgledanost, odnos do sošolcev in učiteljev, komunikativnost),
sodelovanje pri promociji šole in pri obšolskih dejavnostih,
znanje tujega jezika,
oblika življenjepisa in motivacijskega pisma.

O izboru udeležencev mobilnosti bodo dijaki obveščeni do 6. junija 2022.

