
 

                    
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА- ПЕРНИК  

2302 Перник, ул. Георги Мамарчев, № 2, тел.076/603778, тел.факс 076/608384                         

web: www.pgi-pernik.bg-schools.come-mail: pgi_pernik@abv.bg 

ОБЯВЛЕНИЕ  

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,  

На Вашето внимание представяме проект „Езици + за ПГИ +“ с регистрационен №  2019 -1- 

BG01 – KA101 – 061785 по програма Еразъм+, КД1, сектор "Училищно образование", който 

цели повишаване качеството в образованието.  

Финансирането по проекта е в размер на 28 885,00 евро.  

Предвидени дейности - обучения:  

- "Intensive English Language Course for Educational Staff", Болония - 2 мобилности.  

 - "Two-weeks Refresher Course for Teacher of German" – 1 мобилност   

 - “English language +Theory and practice of project based learning”, Дъблин – 1 мобилност   

- "Teaching Strategies, Conflict Management and Emotional Literacy" – 4 мобилности 

 

Профил и критерии за подбор на участниците в мобилностите  

I. "Intensive English Language Course for Educational Staff", Болония –  

Профил на кандидатите: 

1 мобилнист – Директор на Професионална гимназия по икономика – Перинк 

1 мобилност – учител по УТФ с ниво на владеене на английски език B1  

1. Подадени в срок документи   

-  Заявление за участие в мобилност 

- Представяне на сертификат за владеене на английски език 

- Автобиография 

 

II. "Two-weeks Refresher Course for Teacher of German", Регенсбург 

Профил на кандидата: 

1 мобилност – учител преподаващ по немски език, които има първа специалност 

"Философия" и владее немски език на ниво В2 

1. Подадени в срок документи   



 

                    
-  Заявление за участие в мобилност 

- Представяне на диплом или сертификат за владеене на немски език 

- Автобиография 

 

III. English language +Theory and practice of project based learning, Дъблин 

Профил на кандидата: 

1 мобилност - учителя по английски език, който в момента участва в магистърска 

програма по Английски език и методика; минимално ниво на владеене на  

Английски език  - С1 

 

1. Подадени в срок документи   

-  Заявление за участие в мобилност 

- Представяне на диплом или сертификат за владеене на английски език 

- Автобиография 

 

IV. "Teaching Strategies, Conflict Management and Emotional Literacy" 

Профил на кандидатите: 

1 мобилност – Директор на Професионална гимназия по икономика – Перник 

1 мобилност – Педагогически съветник в Професионална гимназия по икономика – 

Перник 

1 мобилност – класен ръководител I гимназиален етап през учебната 2018/2019 

година 

Критерии: 

 минимално ниво на владеене на английски език – В1/ сертификат или 

диплома/  

 класирани ученици на национални олимпиади и състезания – през 

последните 2 години 

 получени отличия за професионални успехи през последните 2 години 

1 мобилност – класен ръководител II гимназиален етап през учебната 2018/2019 

година 

 минимално ниво на владеене на английски език – В1/ сертификат или 

диплома/  

 класирани ученици на национални олимпиади и състезания – през 

последните 2 години 

 получени отличия за професионални успехи през последните 2 години 

1. Подадени в срок документи  

-  Заявление за участие в мобилност 

- Представяне на копие на диплом или сертификат за владеене на английски език 



 

                    
- Автобиография /професионална автобиография с описание на постигнати 

образователни резултати с ученици/ - за мобилности класен ръководител I и II 

гимназиален етап 

- Копия от отличия за професионален успех получени през последните 2 години 

 

Начин за извършване на подбор и класиране  

I етап  

Подаване на документи  от 04.06.2019 до 14.06.2019. Документите трябва да бъдат  предадени в 

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

регистрационен № 2019 -1- BG01 – KA101 – 061785, име на мобилонст:.......................................“  

Срок: от 04.06.2019 до 14.06.2019  

Място за подаване: Дирекция  

II етап – подбора се осъществява на база подадените документи от заявилите желание за 

участие в мобилностите. 

III.Класирането за съответните мобилности се осъществява от комисия по подбор. 

IV.Информирането на участниците във връзка с мобилностите се осъществява чрез писма до 

самите тях.  

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:  

Румяна Иванова 


