
  

 

 

 

 

 

 

Projekt mobilnosti: „Nova znanja i vještine u medijskoj produkciji“ (MediaPRO) 

Broj ugovora: 2020-1-HR01-KA102-077120 

 

Poziv na dostavu prijave učenika za sudjelovanje u projektu mobilnosti u školskoj godini 

2020./2021. 

 

Projekt mobilnosti učenika Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju „Nova znanja i vještine u 

medijskoj produkciji“ (MediaPRO) obuhvaća sudjelovanje 15 učenika trećih razreda koji se obrazuju 

za zanimanje medijski tehničar kojima Škola provedbom ovog projekta mobilnosti u suradnji sa 

partnerom Paragonom EU želi omogućiti razvoj kompetencija kroz stručnu praksu u realnom sektoru 

na Malti. Učenike će pratiti 2 nastavnika u pratnji. 

Planirano razdoblje mobilnosti je ožujak/travanj 2021. godine u trajanju od 21 dan (uključujući dane 

puta).  

Za sudjelovanje u projektu mogu se prijaviti učenici koji se obrazuju za zanimanje medijski 

tehničar, te su u školskoj godini 2019./2020. završili drugi razred. 

Kriteriji za odabir sudionika: 

 opći uspjeh 

 prosjek ocjena praktične nastave i strukovnih predmeta u 1. i 2. razredu 

 motiviranost za sudjelovanje i stjecanje novih znanja  

 uzorno vladanje 

 dosadašnja sudjelovanja na natjecanjima i izvannastavnim aktivnostima 

Za prijavu na Poziv potrebno je u tajništvo Škole najkasnije do 16. listopada 2020. dostaviti 

sljedeću dokumentaciju: 

 prijavnica (u prilogu) 

 motivacijsko pismo (u prilogu) 

 suglasnost roditelja o korištenju osobnih podataka (u prilogu) 

 preslike svjedodžbi prvog i drugog razreda  

 dokaznu dokumentaciju (potvrde o sudjelovanju u izvannastavnim aktivnostima i 

natjecanjima, preporuke nastavnika) 



  

U slučaju jednakog broja bodova, prednost pri donošenju odluke o odabiru će imati učenici koji su u 

nepovoljnom položaju/imaju manje mogućnosti. 

Objava rezultata natječaja  

Privremenu rang ljestvicu o sudionicima Mobilnosti donijet će Komisija za odabir sukladno kriterijima 

za izbor sudionika te će rezultate objaviti na mrežnim stranicama Škole 21. listopada 2020. Konačnu 

rang ljestvicu kao i odluku o sudionicima Mobilnosti donijet će Komisija za odabir nakon završetka 

žalbenog postupka te će rezultate objaviti na mrežnim stranicama Škole 30. listopada 2020. godine. 

Privremena i konačna rang lista bit će objavljene na web stranicama Škole pod šiframa koje su 

navedene u obrascima za prijavu kandidata.  

Napomena:  

Odabrani sudionici i njihova zamjena dužni su pohađati stručne, pedagoške, jezične i kulturološke 

pripreme i sudjelovati u diseminaciji projekta.  

Za više informacija možete se obratiti: marijana.brdar.sk@gmail.com 

 

U Zagrebu, 07. rujan 2020. 
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