
  

 

Позив за учешће ученика у пројекту које рализује 

школа у оквиру ЕРАЗМУС+ програма  

КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука су стицање искуства 

учења и/или држања наставе у другој држави, усмерени на две циљне групе: 

1. наставнике, предаваче, едукаторе, стручне сараднике, директоре установа и друго 

особље укључено у стратешки развој установе или организације у области 

стручног образовања и обука; 

2. ученике и полазнике стручног образовања и обука. 

Циљеви пројеката мобилности су: 

 подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција; 

 побољшање знања страних језика учесника; 

 подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника; 

 повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију организација 

активних у области образовања; 

 јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног 

оспособљавања, запошљавања и предузетништва; 

 боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству. 

У националном позиву за Еразмус+ пројекте 2019. Године нашој школи одобрене је 

пројекат „Европско искуство“, уковиру кога ће 14 ученика наше школе имати прилику да 

обави двонедељну праксу у Португалији.  

Ученици су подељени у 3 групе: 

 група 1 - Саобраћај (4 ученика), 

 група 2 - Машинство (4 ученика), 

 група 3 - Информационе технологије (6 ученика) 

Период трајања пројекта је 1.8.2019. до 31.1.2021. године. 

Пројекат обухвата више фаза,као што су одабир учеснка, припрема учесника, реализација 

мобилности (обављање стручне праксе у Португалији), активности везане за ширење 

резултата. 

Мобилност ученика (обављање стручне праксе у Португалији) биће реализована у 

периоду март-мај. 



Начин пријављивања 

Кандидати за учешће у мобилности подносе пријаве на емаил tsz.erazmus@gmail.com 

најкасније до 19.11.2019. 23:59. У пријави је ОБАВЕЗНО у предмету поруке (subject) 

навести име и презиме ученика, одељење и група за коју се пријављује (пример Петар 

Крстић  С31 Група1). 

Пријава треба да садржи: 

- биографију ученика у Еuropass CV формату (креира се преко веб странице 

europass.rs) 

- мотивационо писмо у коме кандидат представља својемотиве за учшће у 

пројекту као и начине на који ће искутство стечено током мобилности 

проширити  

Сви пријављни кандидати имаће тестирања из енглеског језика и стручних предмета. 

Критеријуми за избор учесника 

Избор учесника мобилности вршиће се на основу мотивационог писма, CV (биографије) 

кандидата, на основу процене знања страног језика, информатичког и стручног знања. 

На избор ученика утицаће и мишљење Одељенског већа о сваком кандидату. Такође 

тражиће се и мишљење савета родитеља и ђачког парламента за све кандидате. 

У оквиру критеријума за ученике обратиће се пажња и на смањене могућности кандидат 

условљене материјални положајем, географским положајем или слично. 

Формира се листа учесника у оквиру које ће постојати резерна листа кандидата који ће се 

упутити на мобилност у случајевима немогућности изабраног кандидата или у 

случајевима обезбеђивања додатних материјалних средстава из других извора). Листу 

кандидата мобилности усваја наставничко веће школе и јавно објављује на огласној табли, 

сајту. 

За ученике који су кандидати за мобилност важно је да редовно похађају наставу без 

неоправданих изостанака, да показују одличне резултате у савладавању градива и одличне 

резултате у решавању практичних задатака. Да су мотивисани за рад и спремни да 

научено поделе са другима. Да су током школовања показали добре резултате на 

такмичењима и учествовали у раду школских секција и тимова. 

За сва додатна питања 13.11.2019. године у 14:10 организоваће се састанак. 
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