ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035769

„БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА“
Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователнамобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

КРИТЕРИИ
за подбор на ученици от XI и XII клас,
обучаващи се в специалност "Икономика и мениджмънт" и
специалност "Бизнес администрация“ (през учебната 2017/2018 година)
за включване във втори поток от целева група по проект 2017-1-BG01-KA102-035769
„Бизнес комуникации и професионална етика - верният път към успешна кариера“
Период на мобилността: 11.03.2018 г. – 24.03.2018 г. / XI и XII клас/
Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на
три етапа:
1. Подбор по документи,
2. Проверка на знанията по бизнес комуникации на български и на чужд език и
английски език.
3. Интервю.
ПЪРВИ ЕТАП/:ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ДО 13.11.2017 Г. ДО 13.00 ЧАСА.
точки
Заявление за участие в мобилността:
- Правилно и коректно представени лични данни;
Мотивация за участие в мобилността:
- Кандидатът притежава висока мотивация за участие в мобилността;
- Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на
проекта.
Персонално дигитално портфолио:
- Правилно и коректно представена лична информация;
- Уместно представени лични умения и компетенции
- Активно участие в училищни и извънучилищни форми на изява и призови места;
- Добре аргументирани приоритети и ценности за бъдещо развитие;
- Годишен успех по информационни технологии и бизнес комуникации;
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Презентация с информация за културата, историята и икономиката на Обединено
кралство Великобритания.
Технически умения за работа с Power Point;
Естетичност и оригиналност;
Пълнота и уместност на представената информация.
Общ брой точки

40

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
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ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035769

„БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА“
Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователнамобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

ВТОРИ ЕТАП : ПРОФЕСИОНАЛНА И ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА
ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ И НА
ЧУЖД ЕЗИК – 03.01.2017 г.
точки
Тестът съдържа шестнадесет въпроса. След всеки въпрос е посочен броя точки,
които носи при верен отговор. При непълен или неточен отговор на отворените
въпроси се отнемат от максималните точки, а при липса на отговор се присъждат
нула точки.
Индивидуална практическа задача – при всяка допусната грешка, независимо от
нейния вид (правописна, машинописна, кореспондентска се отнема по 1 точка)
Общ брой точки
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ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 01.02.2018 г.
точки
Тестът съдържа 5 граматически упражнения, всяко с 10 въпроса. Въпросите от
първо и пето упражнение носят по 1 точка за всеки верен отговор. Правилните
отговори от второ, трето и четвърто упражнение носят по 2 точки.
Писмена задача. Учениците избират от две теми относно Великобритания и
съставят текст от 120 до 150 думи.
Общ брой точки
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ТРЕТИ ЕТАП: ИНТЕРВЮ - 07.02.2018 г.
точки
Ниво на владеене на английски език - минимум В1
Презентационни и комуникативни умения;
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Представяне на аргументирани отговори;
Инициативност и организираност.
Общ брой точки
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Окончателният състав /14 ученици/ на първи поток от целевата група по проекта ще бъде определен от
комисията след провеждане на интервюто.
Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището до два дни след провеждане на интервюто.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

