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ОБЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМИ 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 IV :
- Практическото запознаване на учители преподаващи по ПП с италианската система на ПОО и
трудова среда ; усвояване на иновативни подходи и методи на преподаване чрез наблюдение и
обмяна на опит с образователни институции, компании и експерти– 4 мобилности
ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИТЕ
Критерии за подбор на участниците за мобилностите
А.Основни
- учител преподаващ по професионална подготовка,
- владеещ английски език на ниво В1- доказано с диплома или сертификат,
- Б.Допълнителни
- професионални награди за последните 5г,
- получени награди от МОН – през последните 5 години,
- участие в разработването и изпълнението на международни проекти.
Начин за извършване на подбор и класиране
I етап
Подаване на документи:
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление за участие в подбор на учители за мобилности
Мотивационно писмо
Сертификат или диплома за владеене на английски език – ниво В1
Справка извлечение за заеманата длъжност в училището
Списък на международните проекти, в които кандидатът е участвал в разработването и
реализирането
6. Копие от получени награди от МОН/през последните 5 год/
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Срок: от 08.02.2021 до 18.02.2021
Място за подаване: Дирекцията
Резултатите от подбора ще бъдат обявени чрез писма до одобрените кандидати.

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: Румяна Иванова
КООРДИНАТОР ПРОЕКТ: Надежда Исакова

