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ОБЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,
На Вашето внимание представяме проект „ Професионално образование за европейско бъдеще “ с
регистрационен № 2019-1-BG01-KA102-061808 по програма Еразъм+, КД1, сектор „Професионално
образование и обучение“, който цели повишаване на знанията и компетентността на учениците
ученици от I-ви гимназиален етап от дуално обучение/9 и 10 клас/,2 придружаващи лица,6 учители
по VET. Реализирането на проекта ще даде възможност на учениците да усвоят практически
умения в реална работна среда в страна от ЕС и ще спомогне за улесняване прехода към работно
място и обучение във II-ри гимназиален етап/11 и 12 клас/на средно образование. Финансирането
по проекта е в размер на 57120,00 евро.
Предвидена дейност I :
- ученици от I-ви гимназиален етап от дуално обучение/9 и 10 клас/специалности - Търговия и
Икономика и мениджмънт – 1 мобилност
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА МОБИЛНОСТ
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
Б.Допълнителни
-участие в извънкласни дейности
В.Специфични
-ученици от малцинствени групи и/или с нисък социален статус
Начин за извършване на подбор и класиране
I етап
Подаване на документи:
1. Заявление за участие в подбор на ученици за стажантски мобилности
2. Списък на извънкласните дейности, в които участва ученикът
Срок: от 31.10.2019 до 04.11.2019
Място за подаване: Дирекцията
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II етап
1. Проверка на езикова компетентност-тест за владеене на английски език ниво В1 – дата
06.11.2019 г. , час: 14.00
2. Събеседване с кандидатите - Общо представяне,умения за презентация и способност за
комуникация на английски език – дата 06.11.2019 по предварително изготвен график
3. Проверка на професионална подготовка-тест – дата 06.10.2019, час: 15.15
Резултатите от подбора ще бъдат обявени чрез писма до одобрените кандидати.

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: Румяна Иванова
КООРДИНАТОР ПРОЕКТ: Надежда Исакова

