ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047296

„ПРОУЧВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ“
Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

УТВЪРЖДАВАМ
ДИРЕКТОР:
/Ася Бояджиева - Пенкова/

ПРОЦЕДУРА
за подбор на ученици от XI и XII клас,
обучаващи се в специалност „Оперативно счетоводство“ и
специалност „Икономическа информатика“ (през учебната 2018/2019 година)
за включване в първи поток от целева група по проект 2018-1-BG01-KA102-047296
„Проучване и усвояване на добри европейски практики за електронна обработка на
финансово-счетоводна информация“
Период на мобилността:
03.03.2019 г. – 16.03.2019 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 компютърно счетоводство и английски език;
3. Интервю;
4. В подбора на участниците в мобилността не участват ученици с наложена
санкция по чл.199 от ЗПУО и чл. 157, ал.1 от Правилника за дейността на
гимназията както в началото на подбора, така и ако санкцията е наложена по
време на всеки един от етапите му.
ПЪРВИ ЕТАП: ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за участие в подбор (по образец);
2. Мотивация за участие в мобилността (по образец);
3. Персонално дигитално портфолио;
4. Презентация с информация за културата и икономиката на Португалия и
забележителности на град Монтижу.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
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Срокът за подаване на документите е 10.10.2018 г. до 16:00 часа. Заявлението
и мотивацията за участие да се входират при Филипина Цветкова (завеждащ
административна служба). Пълният набор от документи и материали да се
изпрати и в електронен вариант на e-mail stankovska@pgiblg.com (заявление за
участие, мотивация за участие, персонално дигитално портфолио и презентация
с информация за културата и икономиката на Португалия и забележителности
на град Монтижу) в същия срок.
Комисията ще направи предварителен подбор по представените материали за
кандидатстване и ще допусне до следващ етап само кандидатите, отговарящи
на критериите за подбор в срок до 22.10.2018 г.
ВТОРИ ЕТАП: ЕЗИКОВА, ПРОФЕСИОНАЛНА И КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА

Езиков курс за подобряване на комуникативните умения и специализирана
икономическа лексика /хорариум 60 часа/.
Изпит под формата на тест.
2. Курс за надграждане на знанията и уменията по компютърно счетоводство
/хорариум 20 часа/.
Изпит под формата на тест и индивидуални практически задачи.
3. Културна подготовка – ще се осъществи самостоятелно от участниците чрез
проучване на информация за икономиката, историята и културата на страната
домакин при изготвяне на презентацията като част от задължителните
материали за участие в процедурата по подбор.
В края на езиковия курс и курса за надграждане на знанията и уменията по
компютърно счетоводство ще бъдат проведени изпити под формата на тест и
индивидуални практически задачи.
До изпити ще бъдат допуснати ученици, които имат не повече от 20 %
отсъствия (12 часа) от занятията по английски език и не повече от 20 %
отсъствия (4 часа) от занятията по компютърно счетоводство.
Учениците, постигнали резултат минимум 50% от общия брой точки за
съответния изпит ще получат сертификат за успешно приключен курс за
предварителна езикова и професионална подготовка.
1.
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Успешно приключилите двата курса ученици (получили сертификати) могат да
продължат участието си в трети етап на процедурата.
ТРЕТИ

ЕТАП:

ИНТЕРВЮ

–

ЗА

ПРОВЕРКА

НА

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ

И

ПРЕЗЕНТАЦИОННИТЕ УМЕНИЯ И ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за часа и мястото
на провеждане на интервюто.
Окончателният състав /14 ученици/ от първия поток от целевата група по
проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.
Резултатите от подбора на учениците ще се обявят на сайта на училището.
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