
 

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA V 

PROJEKTU ERASMUS+ 2022/2023 ''BE READY'' 

13. 10. 2022 
 

Šolski center Nova Gorica se je 23. 2. 2022 uspešno prijavil na razpis Evropske komisije programa ERASMUS+ 
KA121 ter z novim projektom ''Be Ready'' nadaljuje organizacijo mednarodnih mobilnosti za dijake in 
strokovne delavce ŠCNG.  
 
Namen mednarodne mobilnosti je dijakom Šolskega centra Nova Gorica omogočiti pridobivanje ključnih 
kompetenc in veščin z opravljanjem strokovne prakse v mednarodnem okolju, na realnih delovnih mestih, 
boljšo usposobljenost, znanje jezikov, spoznavanje drugih oblik dela, kultur in okolja, povečanje podjetnosti in 
inovativnosti ter s tem možnost kasnejše zaposlitve v EU.  
Cilj mednarodne mobilnosti je nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, 
krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij. 
 
V okviru projekta bomo v šolskem letu 2022/23 organizirali mednarodne mobilnosti dijakov v tujini v obliki 
praktičnega usposabljanja z delom. Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini bo s strani šole 
priznano kot opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD).  
 
Praktično usposabljanje z delom v tujini bo trajalo od  dva do štiri tedne glede na izobraževalni program. 
Delovni jezik bo angleščina. Dijaki bodo razporejeni po partnerskih organizacijah v različnih Evropskih državah 
(države bodo določene glede na program izobraževanja in glede na čas trajanja PUD-a). Stroški prevoza in 
bivanja bodo financirani iz projekta.  
 
Vsak dijak bo ob koncu mobilnosti prejel evropski dokument Europass Mobility, ki mu bo služil kot potrdilo o 
opravljeni praksi. V njem bodo navedene naloge, ki jih je opravljal in znanja, ki jih je pridobil.  
 
Prijava  
 
Dijake ŠC Nova Gorica vabimo, da se prijavijo za sodelovanje v projektu z  oddajo elektronske prijavnice. 
 
 
Prijave sprejemamo do 31. 10. 2022. Prijave prejete po zamujenem roku bodo zavrnjene. 
 
O izboru udeležencev mobilnosti bodo dijaki obveščeni po 14. novembru 2022.  

 
Poleg prijavnice bodo dijaki po izboru morali oddati tudi življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku. 
Dijakom bodo pri ustvarjanju življenjepisa ter motivacijskega pisma v pomoč delavnice za pisanje Europass 
CV ter motivacijskega pisma, ki jih bomo organizirali na MIC-u.  
Termini delavnic bodo objavljeni na spletni strani MIC-a. 
 
Pogoj za prijavo 
Na razpis se lahko prijavijo dijaki, ki v šolskem letu 2022/2023 obiskujejo 3., 4., ali 5. letnik srednjih strokovnih  
(4-letni program) in poklicno-tehniških (5-letni program) izobraževalnih programov v ŠCNG. 
 
Kontakt za dodatne informacije: Ana Perne, 041 35 85 58 ali ana.perne@scng.si. 
 
 
 

https://forms.gle/X5vVLQ5gFaFe8qDg7


 

Izbor dijakov bo izveden po sledečih kriterijih:  

• Mnenje razrednika z vidika odgovornosti, zrelosti ter primernosti (neopravičene ure, vzgojni ukrepi, 

priznanja, …). 

• Mnenje učiteljev stroke (uspeh pri strokovnih modulih, prizadevnost, zrelost, …) 

• Mnenje profesorja angleščine (uspeh in dosežki) 

 

 

 


