


PROCES MOBILNOSTI
Pred mobilnostjo

Izbor dijakov



KAKO IZBRATI UČENCE ZA MOBILNOST?

➢Najprej se s partnerjem iz EU odločite za poklicni sektor in leto 
usposabljanja, v katerem se lahko učenci prijavijo in odidejo na mobilnost:

npr. mobilnosti se lahko udeležijo le učenci 3. letnika iz turističnega 
sektorja.
➢Učenci, ki se želijo udeležiti mobilnosti, se morajo prijaviti na razpis in 

opraviti izbirni postopek.

➢Učenci, ki se želijo udeležiti mobilnosti, se morajo prijaviti na razpis in 
opraviti izbirni postopek.

➢Določite časovni okvir za prijavo (razpis mora biti objavljen 3-4 tedne)



RAZPIS ZA PRIJAVO

➢ Če želijo sodelovati v klicu, predlagamo, da vam kandidati pošljejo:
- Prijavni obrazec (Priloga 1)
- motivacijsko pismo v angleščini (priloga 2)
- življenjepis v angleščini (lahko ga pripravite prek spleta na spletišču
Europass)
- kopijo potnega lista, veljavnega za potovanje v tujino, in kartice
zdravstvenega zavarovanja

➢Odločite se, kdo bo izbral kandidate (npr. vodja izobraževanja, učitelji...)



RAZPIS ZA PRIJAVO

➢Pripravite razpis za prijavo in ga objavite na šoli ali na šolski spletni 
strani. Oglejte si Prilogo 3 in jo prilagodite svojim potrebam in 
potrebam pobratenega partnerstva EU.

➢Obvestite vse učence o razpisu (glejte priloženo brošuro - 
Priloga 4)
➢Organizirajte informativne sestanke v razredih, s starši itd.



IZBIRNI POSTOPEK 

➢Ko zaključite razpis za prijavo, je čas, da izberete študente, ki bodo 
odšli v tujino!

➢Preberite njihove prijavnice, motivacijska pisma in življenjepise ter jih 
ocenite na podlagi teh meril:

- Motivacija
- Samostojnost
- Strokovne spretnosti
- Jezikovne spretnosti

➢Ocenite njihovo izpolnjevanje prijavnice (zaključni del)
➢Obvestite vse kandidate, ki so sodelovali v izbirnem postopku



ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
➢Pri izbiri študentov upoštevajte dokumente, ki so potrebni za potovanje in bivanje v državi 

gostiteljici:
- Veljavni potni list (preverite rok izdaje dokumenta).
- Vizum
- Zdravstveno zavarovanje
- Cepljenja, ki se zahtevajo zaradi dejavnosti podjetja
- Zahteve Covid-19

➢Vse te informacije najdete v arhivu V2V. Če dvomite, jih preverite pri partnerju.
➢Ne pozabite: če študent nima vseh zahtevanih dokumentov, ga ne morete poslati v tujino. 

Zato med izbirnim postopkom upoštevajte vse te vidike.

➢PS. Ker lahko v tujino pošljete 4 študente, upoštevajte, da morate imeti na voljo še nekaj 
študentov za odhod, če bi se kdo umaknil ali ne bi mogel odpotovati v tujino.



SPREMLJAJOČI UČITELJI

• Leta 2022 bodo študenti V2V v okviru mobilnosti v tujino poslali 4 
študente v spremstvu učitelja.

• Upoštevajte, da morate izbrati učitelja, ki govori angleško.
• Izberete lahko enega učitelja za 30 dni ali dva učitelja, vsakega za 16 

dni.




