
                                                                      
 

 

 

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 УЧЕНИЦИ, 

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 ученици: 

-запознаване с Европейските практики в областта на ИКТ, счетоводството, управлението, 

предприемачеството,  данъчното и трудовото законодателство и социалното осигуряване 

в ЕС;   

- усъвършенстване на формираните в гимназията компетенции в областта на 

управлението, предприемачеството, счетоводството; 

- постигане на прагматичност в подготовката на учениците, формиране на умения за 

практическо решаване на задачи  в професионален и личен план;  

- изграждане на умения и компетенции, необходими за ефективна комуникация, работа в 

екип, решаване на проблеми; 



                                                                      
- създаване на възможности за пренос на формираните предприемачески и мениджърски 

умения в нови ситуации; 

- повишаване на пригодността на заетост; 

- развиване на умения за правене на информиран кариерен избор и визия за 

перспективите на  професионалното  израстване; 

- повишаване на мотивацията на обучаемите за реализация на трудовия пазар по 

придобитата в училището специалност; 

- развитие на участниците в личностен аспект, развитие на качества като креативност, 

адаптивнист, толерантност, дисциплинираност и инициативност; 

- формиране на ценности – общочовешки и национални, свързани с гражданска 

отговорност  и поведение на учениците.  

 

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА? 

 

Ученици, които през учебната 2018-2019 г. ще се обучават в  X, XI и XII клас. 

 

НАЧИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

1.Подаване заявление до директора по образец. 

2.Мотивационно писмо. 

3. CV. 

4. Декларация за успеха за 2017-2018г. 

5. Препоръки от преподаватели по професионална подготовка. 

 

СРОК за подаване на гореизброените документи: 20.09.2018г. 

 

ЕТАПИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР: 

 

1.Тест за установяване нивото на владеене на английски език- ниво В1 по ЕЕР- 50 точки. 

2. Решаване на икономически казус-40  точки. 

3. Оценяване на компютърни и презентационни умения чрез изработване и представяне 

на презентация на тема „ Португалия- история, бит, традиции, икономика и култура” - 40 

точки. 

5.Интервю-20 точки.т.  

Максимален брой точки- 150 

 Допълнителна информация можете да получите от г-жа В. Йосифова и г-жа С. Маркова 

 

 

 


