ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
ДОСИТЕЈЕВА 2
25000 СОМБОР
ПОЗИВ
ЗА МОБИЛНОСТ УЧЕНИКА У СВРХУ КРАТКОРОЧНЕ РАЗМЕНЕ УЧЕНИКА У ОКВИРУ
ЕРАСМУС+ 2022 ПРОГРАМА КА122
„Проговори без страха“

Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор je са Фондациојом Темпус потписала споразум о
додели бесповратних средстава за пројекат „Проговори без страха“ у оквиру Ерасмус+
програма.
Мобилност ученика – краткорочна размена ученика:
Позив се односи на краткорочну размену ученика Гимназија „Вељко Петровић“ из
Сомбора у партнерству са едукативним центром ShipCon са Кипра, Лимасол, на
пролеће 2023. године у тајању од 12 дана, укљујући и дане путовања. У мобилности ће
бити укључено 12 ученика и 2 професора.

Пријава и одабир ученика ће се вршити на следећи начин:
На позив за мобилност могу се пријавити сви ученици који похађају први, други или
трећи разред свих смерова Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор у школској
2022/2023. години.

При одабиру кандидата ученика водиће се рачуна о успеху ученика, понашању
ученика, учествовању ученика у ваннаставним активностима школе и активностима на
нивоу града, интересовањима ученика и њиховим хобијима, мотивисаности за
учествовање у пројекту, познавању енглеcког језика.

Одабир ученика врши се путем јављања на конкурс који је објављен на огласној табли
Ерасмус+ пројекта у школи и интернет страници школе. Сви ученици, потенцијални
учесници пројекта, биће детаљно инфомисани о пројекту и пројектним активностима.

Кандидати су приликом јављања на конкурс дужни доставити:
- пријаву за учествовање на пројекту (15 бодова) и
- мотивационо писмо на енглеском језику, које ће се писати у договорено време у
школи (15 бодова).
Пријаве за конкурс достављају се координаторима пројекта Зорану Младеновићу и
Ивани Кох Јербић сваки радни дан, закључно са 23.09.2022. године.
За све пријављене кандидате направиће се процена и бодавање, с обзиром на
дефинисане критеријуме. Школски пројектни тим ће утврдити коначну листу ученика
који ће бити учесници мобилности.
Резултати пројекта ће бити објављени на огласној табли школе 05.10.2022. године.
За све додатне информације и питања, можете се обратити координаторима
пројекта: Зорану Младеновићу и Ивани Кох Јербић.

У Сомбору, 13.09.2022.

