
                                          
 

Natječaj za sudjelovanje učenika u Erasmus+ projektu: From Rijeka to 

Europe (šifra projekta: (2019-1-HR01-KA102-06-0676) 

 

Građevinska tehnička škola Rijeka raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u programu 

Erasmus+ projektu: From Rijeka to Europe (FRE).  

Riječ je o projektu mobilnosti konzorcija srednjih strukovnih škola iz Rijeke koji je odobrila 

Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+ te je dodijelila 

financijsku potporu iz koje su pokriveni svi troškovi: pripreme, prijevoza, smještaja i 

organizacije stručne prakse/ praktične nastave. 

Projektom se želi omogućiti stjecanje kompetencija pomoću kojih bi učenici u budućnosti bili 

konkurentniji na tržištu rada. 

Projekt će uključiti ukupno 10 učenika drugih(2.) i trećih(3.) razreda smjerova: 

Građevinski tehničar, Arhitektonski tehničar, Dizajner unutrašnje arhitekture te 

Tehničar geodezije i geoinformatike  kao i jednog (1) nastavnika u pratnji s odredištem 

u Zaragozi (Španjolska). 

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi učenici koji će školske godine 2019./2020. 

polaziti drugi i treći razred  Građevinske tehničke škole Rijeka navedenih zanimanja. 

Opći cilj projekta: 

Učenicima želimo omogućiti priliku za stjecanje praktičnog iskustva, poboljšanje 

komunikacijskih kompetencija te praćenje razvoja novih tehnologija i metodologije rada 

struke. 

Kriteriji za odabir učenika: 

- OCJENE - 30% 

(svjedodžba prethodne školske godine) 

- PROCJENA MOTIVACIJE (U SKLOPU ISPUNJAVANJA ONLINE PRIJAVE*) - 20% 

- INTERVJU SPREMNOSTI - 30% 

- KOMUNIKACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU - 20% 

Nakon vrednovanja rezultata, na web stranicama i u prostorima škola bit će objavljena 

privremena lista sudionika. Svi sudionici imat će priliku za pitanja i žalbe u periodu od 7 

dana. Nakon zatvaranja žalbenog perioda, na istim mjestima bit će objavljena konačna lista 

učenika za odlazak na mobilnost, potpisana od strane projektnog koordinatora. Proces 



                                          
 

selekcije i objave rezultata biti će transparentan i u skladu s propisima vezanim uz zaštitu 

osobnih podataka. 

Trajanje mobilnosti za obavljanje stručne prakse/praktične nastave iznosi ukupno 30 dana, a 

realizirat će se tijekom lipnja 2020. godine. 

Izostanci sa nastave tijekom provedbe mobilnosti u Zaragozi učenicima će biti opravdani jer 

za to vrijeme obavljaju stručnu praksu / praktičnu nastavu.  

Učenicima će biti izdana potvrda o obavljenoj stručnoj praksi od strane partnerske udruge 

Mundus iz Zaragoze koja će im poslužiti kao preporuka pri zapošljavanju ili sudjelovanju u 

sličnim projektima. 

Rok za podnošenje prijave je 3 tjedna od dana objave putem putem online prijave na sljedećoj 

poveznici: bit.ly/prijava_FRE 

Za pitanja i savjete vezane za prijavu možete se obratiti koordinatoru projekta, prof. Teu 

Grlici na grlica.teo@gmail.com. 

  

 

U Rijeci, 18.9.2019. 

 


