
 
ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078354 

„МОЯТ ПЪРВИ СТАЖ В ЕВРОПА - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪДЕЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО 

ОБОГАТЯВАНЕ“ 
Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на авторите. Европейската 
комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана. 

Съфинансирано от програмата 
„Еразъм +“ 

на Европейския съюз 

Център за развитие  
на човешките 
ресурси 

 

ПРОЦЕДУРА  

  

за подбор на учители по икономически и счетоводни дисциплини от ПГИ „Иван Илиев” и подбор на 

четирима придружаващи учители по проект 2020-1-BG01-KA102-078354 

„Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване“, 

Програма „Еразъм +”, КД1 – „Образователна мобилност на граждани”, сектор 

„Професионално образование и обучение” 

 

Период на мобилностите: 

I поток – 07.03. – 20.03.2021 г. 

II поток – 31.10. – 13.11.2021 г 

 

Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия и ще се проведе по 

документи. Кандидатите трябва да представят на комисията своите презентации и материали по проекта 

в срок до 30.10.2020 г. 

Комисията ще определи придружаващите учители в срок до 06.11.2020 г.  

 

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:  

1. Заявление за участие в подбор;  

2. Участие в разработването на проектното предложение „Моят първи стаж в Европа – възможност за 

бъдещо професионално развитие и културно обогатяване”;  

3. Мотивация за участие в проекта, в което да са изложени конкретни предложения за използване на 

придобития нов опит в бъдещата работа на кандидата с цел осигуряване устойчивостта на проекта и много 

добри резултати от учебната дейност от учебната дейност, опит в разработването на учебни програми по 

ЗИП и СИП, свързани с темата на проекта; активна работа по организиране на ученици за участие в 

извънкласни форми – национални състезания, програми, проекти и др.;  

4. Разработени презентации за предварителна професионална (образователна система/професионално 

образование в Италия) и културна подготовка по проекта.   

Посочената информация да се изпрати в електронен вариант на e-mail ERASMUS2020@pgiblg.com .и 

да се представи на хартиен носител /заявление за участие и мотивация/ и на  електронен носител 

/презентация/ в деловодството на ПГИ „Иван Илиев“ в срок до 30.10.2020 г.  

Окончателният състав /четирима учители и трима резерви/ по двата потока на проекта ще бъде 

определен от комисията в срок до 06.11.2020 г. 

Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището до два дни след провеждане на конкурса.  

mailto:ERASMUS2020@pgiblg.com

