
 

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 икономически и счетоводни дисциплини и английски език от ПГИ „Иван 

Илиев” и подбор на четирима придружаващи 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 мобилностите:  

I поток – 16.10. – 30.10.2022 г.  

II поток – 19.03. – 01.04.2023 г.  

 

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

критерии:  

 

КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:  

1. Последователна активна подкрепа и стимулиране на дейности за мобилност на ученици от училището. 

2. Умения за работа в екип. 

3. Комуникативни и организационни умения. 

4. Опит в провеждането на практическо обучение. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:  

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

– 50 точки. 

2. Мотивация – 15 точки: 

2.1. Предложения за използване на придобития нов опит в бъдещата работа на кандидата с цел 

осигуряване устойчивостта на проекта – 5 точки.  

2.2. Конкретика на предложенията – 5 точки;  

2.3. Аргументиране на предложенията – 5 точки;  

3. Резултати от  учебната дейност  опит – 15 точки: 

3.1. Много добри резултати от учебната дейност – 5 точки;  

3.2. Опит в разработването на учебни програми по ЗИП и РПП, свързани с темата на проекта – 5 точки; 

3.3. Активна работа по организиране на ученици за участие в извънкласни форми – национални 

състезания, програми, проекти и др. – 5 точки.  

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

образование в Испания) и културна подготовка по проекта - 20 точки:  

4.1. Технически изисквания – размер на текста, цвят, междуредие, линии, текстури, слайдове – 5 точки;  

4.2. Цел, послание, структура на презентацията – 15 точки.  

 

 


