NATJEČAJ ZA IZBOR PROJEKTA MEĐUNARODNE MOBILNOSTI
UČENIKA S NAJUSPJEŠNIJOM PRIMJENOM EUROPSKOG
KREDITNOG SUSTAVA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I
OSPOSOBLJAVANJU (ECVET)

Pravilnik natječaja
1. Organizatori
Organizatori Natječaja su Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem
tekstu: Agencija) i Radna skupina stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom
obrazovanju i osposobljavanju (u daljnjem tekstu ECVET).

2. Ciljevi
Cilj ovog Natječaja je odabrati projekt međunarodne mobilnosti učenika s najuspješnijom
primjenom ECVET-a.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije unije www.mobilnost.hr, mrežnim
stranicama Radne skupine stručnjaka za ECVET www.ecvet.hr i društvenim mrežama
Agencije.

3. Sudionici
Sudjelovanje u Natječaju je besplatno. Prijaviti se mogu sve strukovne škole u Republici
Hrvatskoj (prijavitelji i članovi konzorcija) kojima su odobreni projekti na natječaju za

program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja, rok 12. veljače 2019. godine.
Prijava nije formalno prihvatljiva ako škola u sklopu projekta odobrenog na spomenutom
natječaju nije primijenila ECVET.

4. Postupak prijave
Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. listopada 2020. godine.
Prijava se sastoji od ispunjenog potpisanog i pečatiranog prijavnog obrasca koji je
sastavni dio ovog Natječaja, popratne dokumentacije korištene prilikom primjene ECVET-a
(Memorandum o razumijevanju, Sporazum o učenju i dr.) te iskustva sudionika mobilnosti
(video, fotopriča, pisani osvrt ili druga slična forma).
Prijava se šalje elektroničkom poštom na adresu ecvet@mobilnost.hr (u predmetu navesti
“Za natječaj – Projekt s najuspješnijom primjenom ECVET-a“). Prihvaćaju se i prijave
poslane putem servisa za slanje velikih datoteka (npr. Jumbo mail), kao i poveznice za
datoteke spremljene u oblaku (npr. Dropbox, SkyDrive i slično).
Potpisom prijavnog obrasca prijavitelj potvrđuje da su sve informacije istinite i točne.
Svaka škola se može prijaviti samo jednom.
5. Ocjenjivanje prijava
Prijave se ocjenjuju prema sljedećim kriterijima:
•
•
•
•
•
•
•

primjena sastavnica ECVET-a prije, tijekom i nakon mobilnosti
kvaliteta Memoranduma o razumijevanju
kvaliteta Sporazuma o učenju
jasno definirani i odgovarajući ishodi učenja
kvaliteta dokumentacije o aktivnostima učenja i vrednovanja ishoda učenja
kvaliteta provedba postupka priznavanja i potvrđivanja
iskustvo sudionika mobilnosti

Pobjednika odabiru članovi povjerenstva sukladno prethodno navedenim kriterijima te
evaluacijskom obrascu. Povjerenstvo čine članovi Radne skupine stručnjaka za ECVET.
6. Proglašenje projekta međunarodne mobilnosti učenika s najuspješnijom
primjenom ECVET-a
Projekt međunarodne mobilnosti učenika s najuspješnijom primjenom ECVET-a bit će
proglašen 23. listopada 2020. godine na mrežnim stranicama Agencije www.mobilnost.hr i
mrežnim stranicama Radne skupine stručnjaka za ECVET www.ecvet.hr. Pobjednik i
nagrađeni finalisti (2. i 3. mjesto) će obavijest primiti i elektroničkom poštom.
7. Nagrade
Pobjednik Natječaja osvojit će prijenosno računalo (laptop), a prigodne nagrade bit će
uručene i finalistima natječaja (2. i 3. mjesto).

8. Aktivnosti
Pobjednik Natječaja bit će pozvan da promovira ECVET na webinarima, informativnim
danima, radionicama i drugim događanjima u organizaciji Agencije, a u skladu sa svojim
mogućnostima i obvezama.
9. Prihvaćanje Pravilnika
Sudjelovanje u Natječaju podrazumijeva izravno prihvaćanje ovog Pravilnika.

10. Izmjene i dopune
Organizatori zadržavaju pravo izmjene, dopune i poništenja Natječaja.
11. Zaštita osobnih podataka
Agencija za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše gore navedene osobne
podatke u svrhu prijave na Natječaj za izbor projekta međunarodne mobilnosti učenika
s najuspješnijom primjenom Europskog kreditnog sustava u strukovnom
obrazovanju i osposobljavanju. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u
Općoj
obavijesti
o
obradi
osobnih
podataka
dostupnoj
na
http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/obrada-osobnih-podataka/.
U svakom trenutku imate pravo na pristup i ispravak Vaših osobnih podataka. Predmetnu
suglasnost na obradu osobnih podataka možete povući u svakom trenutku, na način da nas
kontaktirate elektroničkom poštom na adresu ecvet@mobilnost.hr.
U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte elektroničkom poštom na adresu
ecvet@mobilnost.hr.

Prilog:
1. Prijavni obrazac
Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se na adresu elektroničke pošte
ecvet@mobilnost.hr ili kontakt telefon 01 500 5679.
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