Позив за учешће наставнике 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 оквиру акредитације установе у националном позиву за Еразмус+ пројекте 2022. године
нашој школи одобрена је реализација практичне наставе за ученике у оквиру које ће 15
ученика наше школе имати прилику да обави двонедељну праксу у Португалији.
Ученици су подељени у 3 групе:





група 1 - Саобраћај (4 ученика),
група 2 - Мехатроника (3 ученика),
група 3 – Електроника на возилима (1 ученик)
група 4 - Информационе технологије и рачунари (7 ученика /4+3/)

Пројекат обухвата више фаза,као што су одабир учесника, припрема учесника,
реализација мобилности (обављање стручне праксе у Португалији), активности везане за
ширење резултата.

Мобилност ученика (обављање стручне праксе у Португалији) биће реализована у јануару
месецу 2023. године (8. – 22. јануар).
Ученике на мобилности пратиће 3 (три) наставника пратиоца.
Начин пријављивања
Кандидати за учешће у мобилности подносе пријаве попуњавањем упитника који се
налази на овом најкасније до 16.11.2022. 23:59.
- линк за пријаву Приликом попуњавања пријаве потребно је приложити и :
- биографију ученика у Еuropass CV формату (креира се преко веб странице
europass.rs)
- мотивационо писмо у коме кандидат представља своје мотиве за учшће у
пројекту као и начине на који ће искутство стечено током мобилности
проширити
Документа се прилажу као ворд или пдф документа
За учешће у мобилности неопходно је познавање енглеског језика на нивоу функционалне
конверзације. За све пријављене учеснике биће спроведено тестирање позанавња
енглеског језика и рачунарске писмености (електронска комуникација и познавање
обраде текста на рачунару и табеларних прорачуна)

За сва додатна питања 10.11.2022. године у 14:10 организоваће се састанак у библиотеци
школе.
ПРОЈЕКТНИ ТИМ

