
                     
                                                                                         

 

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ 

ПО ПРОЕКТ 

„Мобилността- път към самоусъвършенстване и професионално развитие“ 

№ 2020-1-BG01-KA116-078175 
по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, 

Сектор „Професионално образование и обучение” в град Брага, Португалия- 16-

25.08.2020г. 

                             

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Мобилността - път към 

самоусъвършенстване и професионално развитие“ Старопрестолна професионална 

гимназия по икономика, гр. В.Търново обявява прием на заявления за участие в проекта. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Основната цел на този проект е надграждането и    подобряването 

на  ключови професионални знания и умения на учителите, персонала 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 

професионални визити и  практика в интеркултурна среда. Участието  в мобилността е 

неделима част от ПОО на младите хора, улесняваща преминаването от образование и 

обучение към заетост. Те ще могат да осъществят трансфер на придобитите по време на 

мобилността професионални квалификации в часовете по професионална подготовка, при 

явяване на  ДЗИ за придобиване на степен на професионална квалификация. Проектът е 

отговор на ясно идентифицираните нужди за развитие на персонала. Придобитите 

ключови знания и компетенции ще създадат  адаптивна, конкурентоспособна работна 

сила. Чрез мобилността  участниците ще повишат социалните си и граждански умения, ще 

бъдат социално активни, отговорни и уверени личности, с чувство за европейска 

идентичност и гражданство. 

 

Проектът ще се проведе в два етапа: 

I етап- Мобилност за 10 ползватели/ педагогически и непедагогически персонал/ с 

цел запознаване с добри практики и професионални визити на тема „Leadership and self- 

development”, месец август  2020 г., град Брага, Португалия, обучителна организация Braga 

Mobility Open; 

II етап- Учебна практика за 30 ученици от X, XI и XII клас,месец април 2021, град Брага, 

Португалия.  

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА по отношение на участващия педагогически и непедагогически 

персонал: 

 



                     
- подобряване качеството на ПОО чрез постигане на гъвкавост и адаптивност; 

-  висока мотивация за продължаваща квалификация и самоусъвършенстване чрез 

прилагане на добри педагогически модели и практики, усвоени по време на мобилност; 

- повишаване на професионалната пригодност в условията на бързи технологични 

промени и глобализация; 

- засилване на  връзките между педагогическите специалисти и представителите на 

бизнеса.  

 

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА? 

 

Кандидатите 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. 

 

            6. Непедагогически персонал.  

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 писмен изпит за 

установяване ниво на владеене на езика- 20 т.; 

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 

изпит/. 

 

СРОК за подаване на гореизброените документи: 31.07.2020г. 

 

             ИЗПИТ по английски език: 03.08.2020г. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

 

Бъдещата мобилност на педагогическия и непедагогическия  персонал изисква: 

1. Организиране на работни срещи на одобрените ползватели след приключване на 

процедурата на подбор. 

2. Запознаване с работната програма и 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. Подлагане на PCR тест, ако ситуацията го изисква. 

4. Запознаване с организацията и правилата на пътуване на участниците до/от 

страната- домакин в условията на COVID- 19. 

5. Изготвяне на презентации от всички одобрени ползватели /на английски език/ за 

системата на ПОО в България и училището. 

6. Запознаване със Стратегията за европейско развитие на Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика. 

7. Участие в предварителна подготовка / on- line/. 

 

АНГАЖИМЕНТИ НА УЧАСТВАЩИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО, 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРОЕКТА: 

 

1. Разработване на индивидуален план за квалификация с оглед засилване процесите на 

интернационализация в СПГИ; 

 

2. Промотиране на обучителни продукти, създадени от учители, участващи в мобилността; 

 

3.  Даване на предложения за  Стратегия за европейско развитие на СПГИ за периода 2021- 

2024; 

 



                     
4. Участие в семинари за споделяне на добри практики практики в рамките на 

вътрешноучилищната квалификационна дейност; 

 

5.  Организиране на информационни събития с участието на педагози, родители, 

работодатели на теми, засягащи професионалната реализация на завършващите гимназия 

ученици и въздействието на програма Еразъм + върху интернационализацията на 

Професионалното образование и обучение.  

 


