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

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

 

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka raspisuje Natječaj za 

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

Riječ je o projektu mobilnosti konzorcija srednjih strukovnih škola 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 nastavnicima razvoj vještina vođenja i upravljanja 

Erasmus + projektima,  omogućiti priliku za povezivanje s kolegama iz struke, stvoriti 

preduvjete za suradnju u idućem ciklusu Erasmus+-a te potaknuti modernizaciju i 

internacionalizaciju naših škola. 

Projekt će uključiti jednog (1) nastavnika u pratnji učenika s odredištem u 

Zaragozi (Španjolska). 

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi zainteresirani nastavnici Srednje 

škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka. 

Opći cilj projekta: 

Poboljšanje komunikacijskih kompetencija, praćenje razvoja novih tehnologija i 

metodologije rada struke, stvaranje međunarodnih partnerstva te internacionalizacija 

i modernizacija obrazovnih ustanova 

Kriteriji za odabir nastavnika: 

Pravo prvenstva ima: 

1) OSOBLJE ANGAŽIRANO ZA RAD NA PROJEKTU 

2) OSOBLJE IZ STRUKE (NASTAVNICI ZANIMANJA UKLJUČENOG U PROJEKT) 

Zainteresirani kandidati morat će zadovoljiti sljedeće kriterije natječaja: 

- Životopis (CV) - 20% 

- Procjena motivacije - 20% 

- Komunikacija na Engleskom jeziku - 30% 

- Angažman u struci i/ili na projektu - 30% (na temelju procjene ravnatelja škole) 

Kandidati će pristupiti intervjuu kojeg će voditi komisija sastavljena od ravnatelja 

škola i partnera i Mundus kao vanjskog neovisnog ocjenjivača. Povjerenstvo će 



vrednovati kandidate na temelju navedenih kriterija te objaviti rezultate zajedno s 

rezultatima procesa selekcije učenika. 

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

dana, a realizirat će se tijekom travnja 2020. godine. 

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

sljedećoj poveznici: bit.ly/FRE_nastavnici 

 

U Rijeci, 18.09.2019. 

  

 

http://bit.ly/FRE_nastavnici

