
 

ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-VET-000064638 

"ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ЗА БЪДЕЩИ ИКОНОМИСТИ" 
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 

К Р И Т Е Р И И 

за подбор на учители по професионална и общообразователна подготовка от ПГИ „Иван Илиев” и 

подбор на четирима обучаващи се учители по проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000064638 

„Европейска практика за бъдещи икономисти“, Програма „Еразъм +”, КД1 – „Образователна мобилност 

на граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”  

 

   

 Период на практическото обучение:  

Първа група– 16.10. – 22.10.2022 г. 

Втора група – 19.03. – 25.03.2023 г. 

 

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

следните критерии:  

 

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

критерии:  

КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: 

1. Участие в разработването на проектното предложение „Европейска практика за бъдещи 

икономисти“– 25 точки. 

2. Мотивационно писмо 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 – 25 точки. 

3. Използване на информационни технологии, интерактивни методи и дигитални компетенции в 

своята работа. 

4. Ниво на владеене на английски език – минимум (ниво А2+) /представяне на езиков паспорт за 

самооценка и/или сертификати, при наличие на такива/. 

КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: 

1. Да показват желание и умение за работа в областта на практическата подготовка на учениците. 

2. Умения за работа в екип. 

3. Комуникативни и организационни умения. 

4. Отговорно и качествено да извършват възложената работа. 

5. Да проявяват гъвкавост и се адаптират към различни ситуации.  

 


