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Projekt mobilnosti  EU Cooperation for Excellence namijenjen je učenicima i nastavnicima, ali i 

općenito unaprjeđenju programa obrazovanja koje naša škola provodi. 

U skladu s dugoročnim ciljevima škole učenicima je potrebno omogućiti obavljanje stručne prakse, u 

zanimanjima tehničar za računalstvo i komercijalist, u suvremenom poslovnom okruženju. Također, u 

skladu s europskim politikama razvoja, potrebno je motivirati učenike na stjecanje novih znanja i 

poticati ih na cjeloživotno učenje. Projektom mobilnosti  učenicima će se omogućiti stjecanje vještina 

nužnih za primjenu stečenih strukovnih znanja u svakodnevnom životu, prije svega profesionalnom, 

ali i općenito kulturno-socijalnom. Kako bi se učenici po završetku obrazovanja mogli samostalno 

profesionalno realizirati, potrebno im je omogućiti stjecanje praktičnih i iskustvenih znanja vezanih za 

struku kojom se bave (informacijske znanosti i ekonomija), ali također i znanja stranih jezika, te 

načinima primjene stečenoga stručnog znanja u realnom radnom okruženju.  

MOBILNOST UČENIKA: 

 20 učenika smjera tehničar za računalstvo   (3. i 4. razred 2016./2017.) 
 10 učenika smjera komercijalist  (3. i 4. razred 2016./2017.) 
 3 nastavnika u pratnji 
 trajanje mobilnosti: 29.1.2017. – 11.2.2017. 
 smještaj učenika: u obiteljima s osiguranom prehranom za sva tri obroka  

 

CILJEVI PROJEKTA: 

 unaprijediti stručna znanja i kompetencije te postati konkurentniji na europskom tržištu rada 

 upoznati se s kvalitetom rada te organizacijom naukovanja u inozemnim 

tvrtkama/ustanovama 

 razviti pozitivan odnos prema radu i struci 

 ojačati samopouzdanje te osobni razvoj  

 osvijestiti važnost cjeloživotnog obrazovanja 

 razviti osjećaj multikulturalnosti, međusobnog razumijevanja i tolerancije  

 upoznati  povijesne i kulturne znamenitosti Irske  

 

Pozivamo zainteresirane učenike 3. i 4.razreda šk.god. 2016./2017. 

smjera:tehničar za računalstvo i komercijalist, da se prijave za sudjelovanje u 

projektu do 15.9.2016. i to na način da ispunjeni obrazac Europass CV-a i 

motivacijsko pismo pošalju na e-mail:  eu.ce.etes@gmail.com  
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