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ОБЯВЛЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

На Вашето внимание представяме проект „Еразъм + за ПГИ +“ с регистрационен № 2018-1-BG01-

KA101-047356 по програма Еразъм+, КД1, сектор "Училищно образование", който цели 

повишаване качеството в образованието. Финансирането по проекта е в размер на 11 145,00 евро. 

Предвидени дейности - обучения: 

- „Social media and web solutions for your classroom”, EUROPASS TEACHER ACADEMY, Барселона– 1 

мобилност. 

 - „Using Technology in the Classroom”, ALPHA COLLEGE, Дъблин – 1 мобилност  

 - „Teaching Business English”, INTERNATIONAL HOUSE, Барселона – 1 мобилност  

Критерии за подбор на участниците в мобилностите 

1. Подадени в срок документи  

2. Проверка на езикова компетентност-тест за владеене на английски език 

3. Събеседване, умения за презентация и способност за комуникация на английски език 

4. За мобилност„Teaching Business English“ – висше икономическо образование и ниво на 

владеене на езика C1 

5. В подборът не могат да участват преподаватели по информатика, информационни 

технологии и специфична  професионална подготовка  в направление “Приложна 

информатика“ 

 

 

Начин за извършване на подбор и класиране 

I етап 

Подаване на документи: 

1. Заявление  

2. Служебна бележка, за липса на административни наказания 

3. Мотивационно писмо 

4. Автобиография /CV/  

5. За мобилност „Teaching Business English“ – копие от диплома за завършено висше 

икономическо образование 
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CV на английски език и мотивационното писмо трябва да бъдат  предадени в запечатан 

плик с надпис „До комисията по подбор на участници по проект„Еразъм + за ПГИ +“ с 

регистрационен № 2018-1-BG01-KA101-047356“ 

Срок: от 01.06.2018 до 14.06.2018  

Място за подаване: Канцеларията 
 

II етап 

1. Проверка на езикова компетентност-тест за владеене на английски език ниво В1 – дата 

15.06.2018 г. , час: 14.00, зала 411 

2. Проверка на езикова компетентност-тест за владеене на английски език ниво C1 за 

мобилност Teaching Business English – дата 15.06.2018, час: 16.00, зала 411 

III етап 

Събеседване и презентационни умения – 18.06.2018 по предварително изготвен график 

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на сайта на ПГИ, на информационното табло и чрез 

писмо до одобрените кандидати. 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: 

Румяна Иванова 


