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ОБЯВЛЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ, 

На Вашето внимание представяме проект „ Професионални умения за Европейско бъдеще “ с 

регистрационен №2020-1-BG01-KA102-078274 по програма Еразъм+, КД1, сектор „Професионално 

образование и обучение“, който цели повишаване на професионалната компетентност на учениците 

за е-търговия, маркетинг и административно техническа дейност; усвояване на иновативни методи 

на преподаване от учители преподаващи по професионална подготовка/ПП/ и повишаване 

качеството на предлаганата образователна услуга от ПГИ. 

Финансирането по проекта е в размер на 61837,00 евро. 

Предвидена дейност I : 

- мобилност на ученици от 10 и 11 клас специалност Търговия- дуална форма, които не са 

участвали в мобилност по програма Еразъм+ - 6 мобилности и 1 придружаващо лице 

 Предвидена дейност II : 

- мобилност на ученици от 10клас специалности: Икономическа информатика и Електронна 

търговия, навършили 16 год - 8 мобилности и 1 придружаващо лице 

Предвидена дейност III : 

-  мобилност на ученици от направление "Стопанско управление и администрация" навършили 16 

год, които не са участвали в мобилност по програма Еразъм+ - 8 мобилности и 1 придружаващо 

лице 

 

ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА МОБИЛНОСТИТЕ 

Критерии за подбор на участниците за мобилностите 

А.Основни  

-проверка на езикова компетентност-тест за владеене на английски ниво В1 

-проверка на знания от професионалната област-тест 

-общо представяне, умения за презентация и способност за комуникация на английски език 

-ученикът да не е наказван с административна санкция – проверява се по служебен път 

-минимален успех от предходен учебен срок/ година на обучение –Много добър 5.00 

Б.Допълнителни 

-участие в извънкласни дейности 

В.Специфични 
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-ученици в неравностойно положение 

 

Начин за извършване на подбор и класиране 

I етап 

Подаване на документи: 

1. Заявление за участие в подбор на ученици за стажантски мобилности 

2. Служебна бележка удостоверяваща минимален успех от първи учебен срок на учебната 

2020/2021  година минимум -  Много добър 5.00 

3. Списък на извънкласните дейности, в които участва ученикът 

Срок: от 08.02.2021 до 18.02.2021  

Място за подаване: Дирекцията 
 

II етап 

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

23.02.2021 г. , час: 14.30   

2. Събеседване с кандидатите - Общо представяне, умения за презентация и способност за 

комуникация на английски език – дата 24.02.2019   и 25.02.2021 по предварително 

изготвен график 

3. Проверка на професионална подготовка-тест – дата 26.02.2021, час: 14.30 

Резултатите от подбора ще бъдат обявени чрез писма до одобрените кандидати.  

ПОДБОР НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ЛИЦА по дейност 1, дейност 2 и дейност 3  

Профил на придружаващите лица: Педагогически специалисти в ПГИ, отговорни, комуникативни, 

мотивирани да усвояват нови педагогически методи на преподаване и оценяване, желаещи да 

работят в мултикултурна среда, да повишават компетентността си.  

Критерии, начин за извършване на подбор и класиране на придружаващи лица по дейност 1 

1. Писмено заявление за участие  подадено в срок от 08.02.2021 до 18.02.2021 

2. Учител по професионална подготовка 

3. Владеене на английски език – ниво –В1 

4. Удостоен с професионални награди / през последните 5 год/ 

Срок: от 08.02.2021 до 18.02.2021 

Място за подаване: Дирекцията 
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Резултатите от подбора ще бъдат обявени чрез писма до одобрените кандидати. 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: Румяна Иванова 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТ: Надежда Исакова 

 


