
 

    

  
 

 

 

 
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ 

ПО ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA102-078715  

„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА 

ТУРИЗМА” 

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

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ ОТ X и XI КЛАС, 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект № 2020-1-BG01-KA102-078715 

„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА 

ТУРИЗМА“, Финансово – стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – 

Монтана обявява прием на заявления за участие в проекта. 

Проектът предвижда провеждане на международна мобилност в рамките на две 

седмици на 15 ученици, с приемаща страна Германия, Берлин през м. април 2021 г. 

Целта на проекта е повишаване ефективността на подготовката на учениците в 

реална трудова среда чрез въвеждане на нови форми на обучение; постигане на 

адаптивност към пазара на труда в европейски условия; повишаване на пригодността за 

заетост, която им гарантира лични и професионални качества за професионален 

афинитет, като самочувствие, инициативност, предприемачески дух и добра езикова 

подготовка, необходими за успешна професионална реализация. 

Право на участие имат всички ученици от X и XI клас, спец. „Организация на туризма 

и свободното време” на Финансово – стопанска професионална гимназия „Васил 

Левски“ - Монтана. 

Желаещите да се включат трябва да подадат: 

- Заявление; 

- Мотивационно писмо; 

- CV – европейски формат; 

- Декларация за предоставяне на лични данни. 

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, назначена 

със заповед на директора на ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана, на четири етапа:  

1. Подбор по документи; 

2. Индивидуална оценъчна карта (попълнена от класен ръководител); 

3. Тест по английски език; 

4. Интервю. 

Ако проявявате интерес към проекта „Усъвършенстване на професионалните умения в 

сферата на туризма”, може да разгледате информацията за кандидатстване, селектиране 

и критериите.Всички необходими документи, можете да изтеглите ОТТУК. 

След направеното класиране ще бъдат избрани 15 ученици + 3 резерви за 

педагогическа, езикова и културна подготовка. 

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора. 

Окончателното класиране ще бъде публикувано на сайта на училището: 

fsg-montana.com. 

Заявленията се подават лично при Ани Георгиева. 

 

 

 

Крайният срок за подаване на документите е 02.10.2020 г. 
 

 

https://www.fsg-montana.com/doc/proekti/upust/dokumenti.rar

