ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

ПО ПРОЕКТ
„МОБИЛНОСТТА И ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ- КЛЮЧ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО И
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“ по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна
мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение” в град Брага,
Португалия

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Мобилността и дигиталните
компетенции- ключ към професионално и личностно развитие“ Старопрестолна
професионална гимназия по икономика, гр. В. Търново обявява прием на заявления за
участие в проекта.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Проектът предвижда надграждане и подобряване на ключови
професионални знания и умения на учителите и учениците, подготвяне на човешки
ресурси с квалификация, съответстваща както на нуждите на националната икономика,
така и на европейския пазар на труда чрез провеждането на обучение и практика в
интеркултурна среда.
Проектът ще се проведе в два етапа:
I етап- Мобилност за 10 преподаватели по професионална и общообразователна
подготовка с цел обучение на тема „Digital learning”, месец септември 2018 г., град Брага,
Португалия, обучителна организация Braga Mobility Open;
II етап- Учебна практика за 30 ученици от X, XI и XII клас, м. март- април 2019 г., град Брага,
Португалия.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА по отношение на участващите учители:
- подобряване качеството на професионалното образование чрез усвояване на знания и
умения за използването на дигиталното обучение в педагогическата практика;
- подобряване качеството на професионалното образование чрез прилагане на добри
педагогически модели и практики, усвоени по време на мобилност;
- повишаване на професионалната пригодност в условията на бързи технологични
промени;
- постигане на гъвкавост и адаптивност, висока мотивация за продължаваща
квалификация.
КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?
Учителите с право да се кандидатират за участие в проекта, могат да бъдат от следните
целеви групи:
1.Представители на ръководството: Директор - инициира и прилага новите национални
стратегии в професионалното образование.
Заместник директор, който отговаря за организацията на учебния процес в училище;
2.Учители по професионална подготовка, които дават теоретични знания и формират
практически умения по съответната специалност;
3.Учители, които отговарят за поддръжка на училищния уеб – сайт;
4.Учителите по чужди езици, които участват в семинари на национално ниво за изпозване
на нови методи на чуждоезиково обучение, организират олимпиади, подготвят учениците
за матури, обучават ги на икономическа терминология в часовете по учебен предмет
"Чужд език по професията";
5.Учителите по общообразователните предмети, които имат принос за повишаване
имиджа на училището чрез участия в състезания и конкурси и участват в рекламната
дейност на гимназията.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ:
1. Организиране и участие в състезания, турнири, олимпиади и пробни матури, участие в
дейности за повишаване имиджа на училището -- 10 точки;
2. Придобиване на допълнителни знания и умения, доказващи непрекъснат стремеж към
повишаване на личностната квалификация-5 точки;
3. Участие в проектни дейности -10 точки;
4. Ниво на владеене на английски език: доказано със сертификат или диплом за владеене
на езика ( B2/C1 - 20 т. - B1- 10т. - А2- 5т.), или положен тест за установяване ниво на
владеене на езика -20т. ;
5. Участие в работата на временни и постоянни комисии-5 точки.
Максимален бр. точки: 50.

НАЧИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.Подаване заявление до директора по образец.
2.Мотивационно писмо.
3.Професионално CV.
4.Установяване ниво на владеене на английски език/ чрез документи или полагане на
тест/.
СРОК за подаване на гореизброените документи: 11.06.2018г.
ТЕСТ по английски език: 12.06.2018г.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:
Бъдещата мобилност на педагогическия персонал изисква:
1. Организиране на работни срещи на одобрените учители след приключване на
процедурата на подбор.
2. Запознаване със задачите, които участниците в мобилността трябва да изпълнят
във връзка с реализиране целите на проекта и разпостранение му след завръщане
от страната-домакин.
3. Запознаване с организацията и правилата на пътуване на участниците до/от
страната- домакин, както и с работната програма.
4. Изготвяне на презентации на английски език, представящи България, системата
на ПОО и училището.
5. Запознаване с лексика по темата DIGITAL LEARNING на английски език.
6. Изготвяне на GLOSSARY с терминологията, необходима за процеса на обучението.

АНГАЖИМЕНТИ НА УЧАСТВАЩИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРОЕКТА:
1.Разработване на индивидуален план за квалификация;
2.Промотиране на обучителни продукти, създадени от учители, участващи в мобилността;
3.Участие в семинари за споделяне на добри практики практики в рамките на
вътрешноучилищната квалификационна дейност;
4.Организиране на кръгла маса с участието на педагози, родители, работодатели на тема,
засягаща професионалната реализация на завършващите гимназия ученици.

