КД2 Стратегически партньорства за иновации и обмен на добри практики
Стратегически партньорства в професионалното образование и обучение
Проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“.
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ОБЯВА
ПГСС „Никола Пушкаров“ приема документи на ученици, кандидати за участие
в мобилност по проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на
бъдещето“.
Първата мобилност ще се проведе в периода 7-13.04.2019г. в град Мерсин,
Турция. В град Нинбург, Германия, от 5 до 11 май 2019 г., ще се проведе втората
мобилност на ученици, а третата такава ще се проведе от 10 до 16 ноември 2019г. в град
Алберобѐло, Италия. Във всяка една мобилност ще вземат участие по 5 ученици.
Класирането на кандидатите ще се осъществи на три етапа.
За първи етап на класирането, класиране по документи, кандидатът за мобилност
трябва да отговаря на следните критерии:
- Да е ученик в 8, 9,10 или 11 клас, специалности „Растителна защита и
агрохимия“, „Селски туризъм“, „Земеделско стопанство“, „Механизация на
селското стопанство“ (предимство имат учениците от специалност „Растителна
защита и агрохимия“);
- Да няма наложена санкция по Правилника на училището;
- Да няма риск от отпадане на ученика от училище;
- Да не е бил ползвател по проект, финансиран по програма Еразъм+;
- Да има минимален успех 4.50 за учебната 2017-2018 година.
Вторият етап на класирането ще се осъществи чрез провеждане на тест по
английски език. Третият етап на класирането е явяване на интервю с екипа по проекта.
Желаещите да кандидатстват трябва в срок до 08.02.2019г. да подадат следните
документи:
- Заявление (по образец);
- Копие на ученически бележник със средния успех за учебната 2017-2018 година;
- Декларация от ученика (по образец), че не е бил ползвател по проект,
финансиран по програма на ЕС;
- Декларация от класния ръководител (по образец), че ученикът няма наложена
санкция и няма риск за негово отпадане от училище;
- Декларация от родител (по образец), че е запознат с желанието на ученика и че
при класирането му е съгласен с участието му в мобилността.
Всички образци на документи се вземат от г-жа Васка Неделчева – координатор
на проекта за България.
Комисията за подбор на кандидатите е в състав: инж.агр. Теменуга Тодорова –
директор, г-жа Васка Неделчева – координатор на проекта за България и г-жа Диланея
Динева – старши учител по английски език. За всеки етап на класирането ще бъдат
подготвени оценъчни карти.
Изборът на ученици за всяка мобилност ще се извърши след крайното
класиране.

