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ОБЯВА  

 

Конкурс за участие в мобилност 

Във връзка с планирана мобилност за участие в краткосрочен обмен на ученици по проект № 

2019-1-AT01-KA229-051548_5 - TRAINING FIRMS BOOST YOUR SUCCESS, проектният 

екип на НФСГ обявява конкурс за избор на 4 участници (ученици) с цел участие в 

краткосрочен обмен в Република Северна Македония, гр. Прилеп за времето от 26.04.2020 г. 

до 02.05.2020 г. включително. 

Изисквания към кандидатите: 

1. Да са сътрудници в учебно-тренировъчно предприятие 

2. Много добро ниво на владеене на английски език 

3. На ученика/ученичката не са налагани санкции  

4. Ученикът/чката може да пътува сам/а в чужбина (необходима е декларация-съгласие, 

заверена пред нотариус и от двамата родители) 

5. Да е мотивиран за участие в проектни дейности 

Желаещите ученици изпращат мотивационно писмо и заявление от родител по образец 

(Приложение 1) на email: nfsg.недева@gmail.com с копие до: nfsg.sofia@gmail.com и 

dare_fm@yahoo.com до 29.02.2020 г. Възможно е представяне и на хартиен носител в стая 44 

(импулсен център за обучение по предприемачество). 

Интервюто ще се проведе на 05.03.2020 г. от 14:00 часа. Всеки кандидат ще получи лично 

съобщение в електронния дневник за часа на интервюто.  

В мотивационното писмо участниците описват: 

1) мoтивацията си за участие в проекта и мобилността 

2) участие в извънкласни дейности в НФСГ до момента 

3) социални умения 

4) среден успех за първи учебен срок 

5) оценката по английски език за първия учебен срок (посочване на документ доказващ 

ниво на владеене на езика е препоръчително)  

6) позицията (позициите), която заема в учебно-тренировъчното предприятие (УТП) 

7) наименование на УТП и кратко представяне на дейността му 

Към мотивационното писмо може да се приложат препоръки от учители, вкл. и от 

ръководителя на УТП. 

Допълнителна информация за проекта може да получите в стая 45 в голямото междучасие – 

на 17.02.2020 – за втора смяна и на  18.02. 2020 за първа смяна. 

Резултатите от конкурса ще бъдат известни до три работни дни след провеждане на интервюто. 
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Приложение 1 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ  

ГР. СОФИЯ  

    

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

  

от ..................................................................................................................................................  
/име, презиме, фамилия /  

 родител на  

..................................................................................................................................................  
/име,презиме, фамилия на ученика/  

  

ученик/чка  в Национална финансово-стопанска гимназия от .................клас  

  

  

Уважаема г-жо Директор,  

  

Заявявам желанието си детето ми да бъде допуснато до участие в процедурата за подбор на 

кандидати за включване в международна мобилност в гр. Прилеп, Република  Северна 

Македония, по проект номер 2019-1-AT01-KA229-051548_5 - Training Firms boost your success, 

финансиран по линия на програма “Еразъм +“, Ключова дейност 2: „Стратегически 

партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен 

обмен" - КА229.  

  

 

  

  

                                   

……………..                                                                                                С уважение:  

гр. София                                                       

  

 

 


