Проект № 2017-1-BG01-KA102-035774
"Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в
реална чуждоезикова работна среда", програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1
„Образователна мобилност на граждани“, сектор "Професионално образование и обучение"

СЪОБЩЕНИЕ
Професионална търговска гимназия гр. Бургас в качеството си на партньор на Хоризонт
ПроКонсулт ЕООД, която е бенефициент по проект № 2017-1-BG01-KA102-03577 4,
ОБЯВЯВАМ
Процедура за набиране, подбор, оценка и класиране на 20 ученици и 2 резерви за 20 дневна
международна мобилност на 20 ученици /10 момичета и 10 момчета/ в гр. Сарагоса, Испания
по следните критерии:
да са ученици от XI клас, спец.: Икономика и мениджмънт, Бизнес администрация;
да имат общ успех от ЗПП, минимум Добър 4.00;
да имат добри познания по английски език - ниво В1;
да нямат наказания по Правилника на училището и по ЗНП;
да нямат сериозни здравословни проблеми;
да имат добри комуникационни умения и готовност за работа в екип;
да имат готовност за 20 дневен престой в Испания;
да бъдат силно мотивирани да приложат придобитите чуждестранни знания и умения
в България след приключване на проекта.
o да представят мотивационно писмо, с аргументация защо искат да участват в
мобилността.
За да бъдат включени в класирането, участниците трябва да покриват
едновременно всички посочени критерии.
o
o
o
o
o
o
o
o

Процедурата за подбор ще включва два етапа – първоначална селекция и крайно класиране.
Първоначалната селекция включва събиране на попълнени формуляри за участие, заявления
за съгласие на родители, мотивационни писма, събеседване с психолог, провеждане на
индивидуални интервюта с кандидатите за проверка на мотивацията и нагласата им, както и
тестова проверка на езиковите познания (англ. език ниво В1). Вторият етап и окончателният
подбор на участниците ще бъде направен след проверка на усвоеното в резултат от
проведената ПЕК /педагогическа, езикова и културна/ подготовка.
Срок за подаване на документи до 30.11.2017 г. вкл., в канцеларията на ПТГ - Бургас.
До по–нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са
представили всички необходими документи в срок или представените документи не
удостоверяват изискванията. Списъците на допуснатите и недопуснатите до втори етап
кандидати, както датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет
страницата на ПТГ и на информационното табло на входа на сградата до 5 работни дни след
приключване на класирането.

ПАВЕЛ ЧЕПОВ,
Директор

