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ОБЯВА 

ЗА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA102-078374 

„ИКОНОМИКА В ДВИЖЕНИЕ” 

Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,  

сектор „Професионално образование и обучение“ 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ ОТ XI И ОТ XII КЛАС, 

Във връзка с изпълнение на дейности по проект № 2020-1-BG01-KA102-078374 

„Икономика в движение“, ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе обявява прием на заявления за участие в 

проекта. 

Проектът предвижда провеждане на 2 международни мобилности в рамките на 3 седмици на 

общо 15 ученици за всяка мобилност, с приемаща страна Австрия, Виена за периода 14.03-

03.04.2021 г. и за периода 25.04 -15.05.2021 г. 

Целите на проекта са: 

• обвързване на училищното обучение по професии с действителна работна практика; 

• развиване на професионални, езикови и личностни качества и умения на европейско 

ниво;  

• постигане на приспособимост към пазара на труда в европейски условия; 

• прилагане на добрите практики на европейско ниво в работна среда в България; 

• развиване на качества и умения като точност, отговорност – лична и колективна, 

инициативност, предприемачески умения и добра чуждоезикова компетентност.  

Проектът е насочен към ученици от XI и от XII клас от специалности: „Икономика и 

мениджмънт“, „Бизнес администрация“ и „Оперативно счетоводство“. 

Необходимо е кандидатите да са постигнали: 

• Годишна оценка за учебната 2019-2020 година по английски език - отличен (6) 

или много добър (5)  

• Среден успех от годишните оценки за учебната 2019-2020 г. по икономически 

дисциплини - отличен (6) или много добър (5)  

Необходими документи: 

• Заявление; 

• Мотивационно писмо на български език; 

• Декларация за предоставяне на лични данни. 
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 Подборът ще се извърши на 3 етапа от комисия за подбор на участници в мобилностите. 

  

o Подбор по документи; 

o Тест по английски език – писмен и устен (интервю); 

o Конкурс с кратка писмена разработка и презентация: „Моята бизнес идея“, на 

български език. 

 

След направения подбор ще бъдат избрани 30 ученици + 4 резерви. 

Ще започне подготовка - психологическа, езикова и икономическа професионална. 

Участниците ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.  

 

Бланки за заявление за участие, мотивационно писмо и декларации може да получите лично в 

канцеларията на училището. Подават се попълнени лично на същото място.  

 

Крайният срок за подаване на документите е 10.10.2020 г.  

Информация за проекта можете да получавате от сайта на училището и от г-жа Анета Ангелова– 

главен учител и координатор на проекта. 


