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RAZPIS 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV NA HRVAŠKEM 
v okviru projekta »Let's cross borders – school for life« 

(program Erasmus+) 
                                                                                                                 Strahinj, 5. 2. 2018 
 

Osnovni podatki projekta ERASMUS+ »School4life« 

Namen projekta: dijakom omogočiti opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.  

Termin usposabljanja: 3. 4. – 13. 4.  2018 (11 dni). 

Kraj usposabljanja: Srednja škola "Arboretum Opeka" Marčan, Hrvaška (http://ss-

arboretumopeka-marcan.skole.hr/skola) 

Področje usposabljanja: hortikultura. 

Število dijakov: 7 dijakov. 

Program usposabljanja: natančen program bo znan kasneje. Program bo potekal v hrvaškem 

jeziku. 

Potek usposabljanja: dijaki bodo na šoli vključeni v izobraževalni proces, s poudarkom na 

praktičnem pouku.  

Spremstvo: 1 učitelj (celotno obdobje). 

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

zavarovanje, kulturni program. 

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

izobraževanja:  

 hortikulturni tehnik - 2. In 3. letnik (1. letnik v okviru prostih mest), vrtnar – 2. letnik, 

 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: izvedejo obvezne priprave in potrebne predstavitve, 

 med mobilnostjo: pisanje člankov, dnevnika, bloga, 

 po mobilnosti: poskrbijo za predstavitve mobilnosti na šoli in v medijih 
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Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija  

Popolna vloga na razpis vsebuje:  

 izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC (priloga 1), 

 izpolnjen ŽIVLJENJEPIS DIJAKA v obliki Europass (priloga 2) in KARIERNA MAPA, 

 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 petka, 23. februarja 
2018 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. 

 

Odločanje in obveščanje o izboru:  

O izpolnjevanju pogojev bo na predlog imenovane komisije odločila ravnateljica. Komisija bo v 

sredo, 23. februarja 2018, prispele vloge pregledala ter na podlagi kriterijev izbora ocenila popolne 

vloge. Na tej podlagi bodo izdane odločbe o udeležbi na praktičnem usposabljanju v tujini.  

Za vse udeležence in starše bo sklican sestanek pred odhodom na usposabljanje. 
 
Razpis pripravila:                               Andreja Ahčin,  
Veronika Gorjanc,                                                      ravnateljica 
organizatorka praktičnega pouka 
  
Špela Langus,  
koordinatorica projektov 

 


