
 
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta objavlja 

RAZPIS 

za udeležbo dijakov v projektu mobilnosti v obdobju 2022/23 

v okviru programa Erasmus+ KA1 

  

KAJ? Opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ali izobraževanja na 
vzgojno-izobraževalni inštituciji v tujini. 
 

KDO?  Dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, ki: 

 so trenutno vpisani v 2. in 3. letnik ekonomski tehnik – SSI, okoljevarstveni tehnik, 
gastronomija in turizem, predšolska vzgoja ter 1. letnik ekonomski tehnik – PTI,  
gastronomija – PTI in lesarski tehnik – PTI;  

 imajo slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. imajo v njej 
prijavljeno stalno bivališče. 

 
ZA KOLIKO ČASA?  Za 3 tedne 

KDAJ? Od 15. 10 do 5. 11. 2022 

KAM? V države, kjer ima Srednja šola Slovenj Gradec in Muta partnerje, s katerimi za tekoče 
projektno leto podpiše sporazum o sodelovanju. 

Kriteriji za izbor dijakov: 

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki: 

 bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu; 
 so uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih; 
 imajo solidno znanje angleščine; 
 so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih; 
 so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina); 
 so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela; 
 imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice; 
 bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini (ustrezno vedenje in 

higienske navade). 
 

Točkovnik 

1. Splošni učni uspeh za zadnje zaključeno šolsko leto: 5 točk za odličen uspeh, 4 
točke za prav dober, 3 za dober. 

2. Ocene učiteljev oddelčnih učiteljskih zborov – dijaka ocenijo člani oddelčnega 

učiteljskega zbora po štirih kriterijih in prejme: 
a) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za vestno izpolnjevanje šolskih obveznosti, aktivno 

sodelovanje pri pouku in upoštevanje dogovorov; 

b) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za ustvarjalnost, razgledanost in visoko motivacijo za 

pridobivanje novih znanj; 

c) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za odnos dijaka do učiteljev, sošolcev in vedenje pri pouku; 

d) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za urejenost in komunikativnost. 

3. Vedenje – upoštevajo se neopravičene ure v aktualnem šolskem letu. Dijak prejme 5 

točk, če je brez neopravičenih ur, za vsaki 2 neopravičeni uri odštejemo 1 točko. Dijaki, 
ki imajo več kot 10 neopravičenih ur, ne ustrezajo kriterijem za prijavo.  




