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RAZPIS 
ZA ZAČETNO AKTIVNOST UČENJA IN USPOSABLJANJA V TUJINI (MOBILNOST) 

v okviru projekta SUITABLE – Trajnostne iniciative za Alpe 

 
Strahinj, 25. 9. 2019 

 
V Erasmus+ projektu SUITABLE – Trajnostne iniciative za Alpe se bodo oblikovale manjše skupine – iniciative, ki 
bodo v okviru rednega pouka skozi celotno šolsko leto 19/20 raziskovale trajnostne problematike v lokalnem okolju na 
področju turizma in kmetijstva.  
 
Na začetni aktivnosti učenja in usposabljanja v tujini (mobilnosti) bodo dijaki – predstavniki posameznih iniciativ skupaj 
z dijaki iz gimnazije Berchtesgaden (Nemčija) in biotehniške šole Reinach (Chambéry, Francija) določili skupne 
trajnostne problematike, ki jih bodo kasneje v okviru pouka raziskovali in poskušali reševati v svojem lokalnem okolju.  

 

PODATKI O MOBILNOSTI  

Področje usposabljanja: kmetijstvo in turizem 

Število dijakov: 8 dijakov/-inj. 

Termin usposabljanja: 6. 10. – 12. 10. 2019. 

Šola in kraj mobilnosti: Lycée Général et technologique Agricole Reinach, Chambéry, Francija 

Lycée Reinach je biotehniški izobraževalni center, ki se nahaja v bližini Chambérya, mesta v alpski 

pokrajini Savoy. Imajo 540 dijakov ter 110 učiteljev. Na kmetijskem posestvu se ukvarjajo z rejo 

goveda, polžev ter z vzgojo cvetja…  

   

Od leta 2017 so prav tako kakor Biotehniški center Naklo ter gimnazija Berchtesgaden »Alpska šola«, 

kar pomeni, da si prizadevajo za učenje trajnostnega razvoja v zunanji učilnici alpskega sveta ter 

spoznavanje alpske naravne in kulturne dediščine. Dijaki vseh treh šol bodo skupaj z učitelji prejeli 

naziv »Alpska šola« na zaključni konferenci projekta YOUrALPS. Dijaki bodo obiskali naravni park 

Chartreuse in naravni regijski park Massif des Bauges ter njune trajnostne problematike na področju 

kmetijstva, gozdarstva, turizma in biodiverzitete. 
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Prevoz: v času mobilnosti bodo imeli dijaki zagotovljen avtobusni prevoz. 

Program usposabljanja: Program je priložen razpisu in bo potekal v angleškem jeziku. 

Cena: dijaki imajo iz projekta krite stroške prevoza, nastanitve in prehrane, zdravstveno zavarovanje za tujino 

in kulturni program. 

Spremstvo: 2 učitelja 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati dijaki, ki se prijavljajo na razpis - smer in letnik izobraževanja:  

- naravovarstveni tehnik, 3. letnik 

- strokovna gimnazija, 3. letnik, predmet kmetijstvo 

 dijaki, ki se prijavljajo na razpis so dijaki brez vzgojnih ukrepov in negativnih ocen, 

 dijak/-inja, ki je motiviran prijeti za delo, vedoželjen, odgovoren za svoja ravnanja in pripravljen sodelovati 

v timu. 

Naloge dijakov: 

 pred mobilnostjo: skupaj s starši obiščejo sestanek in prinesejo 2 fotografiji/sliki – sebe in 1 

znamenitosti slovenskega alpskega sveta 

 med mobilnostjo: sodelujejo pri aktivnostih na mobilnosti, pišejo dnevnik ter sodelujejo pri 

oblikovanju objav 

 po mobilnosti – aktivnosti skozi celotno šolsko leto pri rednem pouku in izven (projektni dnevi, dnevi 

poklicev, dnevi gimnazij, promocijski dogodki) 

o predstavijo izbrano trajnostno problematiko sošolcev, ki sodelujejo z njimi v skupini, 

o sodelujejo pri izdelavi e-knjige, ki omogoča učenje o izbrani problematiki ostalim 

sošolcem v razredu, 

o sodelujejo pri akcijah reševanja izbrane problematike in osveščanja, 

o sodelujejo pri promocijskih dogodkih šole in projekta. 



                 

 
Stran 3 od 3 

 

VSEBINA VLOGE IN ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA  

Popolna vloga na razpis vsebuje:  

 izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC (priloga 1) + KARIERNA MAPA, 

 izpolnjen ŽIVLJENJEPIS DIJAKA v obliki Europass (priloga 2), 

 izpolnjeno in podpisano SOGLASJE STARŠEV (priloga 3), 

 izpolnjena in podpisana IZJAVA DIJAKA (priloga 4), 

 izpolnjeno in podpisano soglasje staršev PREVOZ (priloga 5). 
 

 

 ODDAJA VLOG NA RAZPIS 

 
Močno zainteresirani dijaki/-inje svojo vlogo na razpis z vsemi potrebnimi prilogami oddajo v  
tiskani obliki osebno pomočnici ravnateljice ge. Moniki Rant do vključno ponedeljka, 30. septembra 2019 
do 12.00.   

 

KRITERIJI IZBORA 

 
Komisija razpisa bo pri dijak-ih/-injah upoštevala:  

 popolno izpolnjeno vlogo na razpis z vsemi ustreznimi prilogami, 

 prisotnost pri pouku in odnos do šolskega dela, 

 razvitost ključnih kompetenc dijak-a/-inje – v komisiji so učitelji in razrednik-čarka, ki dijak-a/-injo poznajo:  
- pozitiven odnos do učenja, znanja in izobraževanja, 
- sposobnost načrtovanja in organiziranja svojega dela in učenja,  

- sposobnosti za uspešno iskanje, obdelavo, prenos in uporabo podatkov, 

- povezovanje pridobljenega znanja s praktičnim delom,  

- samostojnost in odgovornost,  

- upoštevanje navodil, 

- natančnost, 

- delovanje v skupini in prevzemanje različnih vlog, 

- pozitiven odnos do sošolcev in učiteljev/mentorjev, 

- razvijanje kulture dialoga, 

- odgovorno ravnanje za varno delo in ohranjanje zdravja. 

 učni uspeh dijak-a/-inje, 

 Prednost imajo dijaki, ki so aktivno sodelovali ob sprejemu ali izmenjavi dijakov iz avstrijske Koroške. 

 

ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE O IZBORU 

 

O izpolnjevanju pogojev bo na predlog imenovane komisije odločila ravnateljica BC Naklo, Srednja šola. 

Komisija bo v roku prispele vloge pregledala ter na podlagi kriterijev izbora ocenila popolne vloge. Na tej 

podlagi bodo izdane odločbe o udeležbi na začetni aktivnosti učenja in usposabljanja v tujini v okviru 

Erasmus+ projekta Suitable – trajnostne iniciative za Alpe.  

Za vse udeležence in starše bo sklican sestanek pred odhodom na usposabljanje v sredo 2.10.2019 ob 17. 
uri.  
 
Razpis pripravila:                               Andreja Ahčin,  
Urška Kleč,                                                                    ravnateljica 
koordinatorica projekta 


