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Критерии за подбор на крайни ползватели на в проект № 2020-1-DE03-KA229-077140–3,
на тема „YES EUROPE III” , изпълняван с финансовата подкрепа на Центъра за
разивитие на човешките ресурси по Програма “Еразъм+”Ключова дейност 2,
съфинансиран от програма „Еразъм +“
ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ:
Всеки учител, който отговаря на условията на проекта и желае да участва в него ще трябва да
подаде заявление до директора, с което да заяви своето желание и опише накратко своите
мотиви за участие в проекта, за неговото разпространение и устойчивост.
Уведомяване и гласуване на екип на Педагогически съвет: 29 януари 2021 г.
Срок за подаване на заявлението - един месец след одобряване на проекта и уведомяване на
потенциалните участници . Директорът назначава комисия, която да извърши подбора, в която
не може да участва лице, заявило желание за участие в мобилността.
Учителите с право да се кандидатират за участие в проекта, могат да бъдат от
следните целеви групи:
1)

Представители на ръководството:

Директорът - инициира и прилага новите национални стратегии в професионалното
образование. Притежава управленски, организационен опит и комуникативни умения при
осъществяване на успешно реализираните по-горе споменати проекти.
2)

Старшите учители, които дават теоретични знания и формират практически
умения по съответната дисциплина. Отговорните учители по предприемачество - те
подпомагат разработването и актуализирането на дейности по проекта.

Отговорните учители по чужди езици, които участват в семинари на национално
ниво за използване на нови методи на чуждоезиково обучение, организират олимпиади,
подготвят учениците за матури, обучават ги да използват техническа терминология на
съответния език.
3)

4)

Учителите по география и икономика и икономически дисциплини, отговарящи за
качеството на професионалното образование в 19.СУ, за методичните обединения по
география и и икономика, предприемачество и по информационни технологии, както и за
поддръжка на училищния уеб - сайт и рекламната дейност на училището.

Представителите на описаните целеви групи в настоящия проект ще подпомогнат
адаптацията при въвеждане на дуалното обучение. С оглед на това ще бъдат подбрани
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висококвалифицирани млади предприемачи, които ще придобият повече познания за прилагане
на по-атрактивни методи на преподаване, за подходи, които ще помогнат да се реализира
по-плавен преход от теоретично и практическо обучение в 19.СУ „Елин Пелин“ към практика
в реална работна среда, както и ще работят за запазване и развитие на постигнатите
резултати.
Примерна скала за оценяване:
1) за учителите по английски език/немски език:

Критерии
Макс.брой точки
отговарящи на целевата група
50 т.
участие в семинари, организиране на олимпиади и пробни матури, 20 т.
участие в представителни изяви на училището, проектни дейности
през учебната 2019/2020 г., участие в дейности за повишаване
имиджа на училището /доказани чрез резултатите от НВО, матури/
придобиване на допълнителни знания и умения, доказващи
10 т.
непрекъснат стремеж към повишаване на личностната квалификация
/втора магистратура, ПКС, докторантура, др. сертификати с кредити/
добри познания по английски език/ немски език /доказани със
20т.
сертификат – B2/B2/ С1
Общ брой точки: 100т.

2) за учителите по география и икономика и икономически дисциплини и представителите

на ръководството:
Критерии
Макс.брой точки
учител, отговарящ на целевата група
50 т.
придобиване на допълнителни знания и умения /втора
10 т. ,
магистратура, ПКС, докторантура, др./
с доказан принос в професионалното обучение и умение за работа в 10т.
екип-напр. :
-участие в проектни дейности за учебната 2019/2020г. /
участие в семинари, различни образователни конференции
учител, чиито ученици са придобили различни сертификати,
организиране на олимпиади и др
ниво на владеене на английски език / сертификат/ :
- езикова гимназия или ниво
- B2/C1 - 20 т.
- B1- 15т.
- А2- 10т.

20т.
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Други:
участие в комисията за разработване на вътрешна система за
осигуряване на качеството на професионалното образование и
обучение или вътрешно-квалификационни обучения(10т.) и/или
добри познания по немски език /доказани със сертификат/ - 10т.

10т.

Общ брой точки: 100т.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ при МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100
% от 100%

ПОЛУЧЕН

ОЦЕНКА

РЕЗУЛТАТ

БРОЙ ТОЧКИ
ОТ ТЕСТА
под 50 %

до 49 точки

Слаб 2

неуспешно положен

от 50 % до 65
%

от 50 до 65 точки

Среден 3

успешно положен

от 66 % до 79
%

от 66 до 79 точки

Добър 4

успешно положен

от 80 % до 90
%

от 80 до 90 точки

Мн.добър 5

успешно положен

от 91 % до 100
%

от 91 до 100 точки

Отличен 6

успешно положен

От страна на изпращащата организация- 19.СУ:
Директорът на 19.СУ ще организира работни срещи на одобрените учители след приключване
на процедурата на подбор /м. септември-октомври/, по време на които те ще:
бъдат запознати със задачите, които трябва да изпълнят във връзка с реализиране
целите на проекта и разпостранението му в периода 2020-2022 г;
ще бъдат запознати с организацията и правилата на пътуване на участниците до/от
страната домакин, както и с останалите мобилности, вкл и като домакин през м. април
2021 г. в София;
изготвят презентация, представяща България и 19.СУ;
месец октомври 2020: организиране на конкурс за подбор на най-квалифицирани и мотивирани
ползватели на проекта, сключване на договор с приемащите организации, провеждане на
предварителна подготовка на учителите-ползватели, запознаване с техническа терминология на

3

19.СУ „ЕЛИН ПЕЛИН”- СОФИЯ
ул.”Яков Крайков” № 16, тел.9522484,9523016,www.19sou.bg;e-mail:school@19sou.bg

английски език по темата на проекта; месец ноември 2020 избор на екип по проекта - гласуван
на Педагогически съвет.
Подбор на учениците:
Уведомяване за темата, целите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати – месец
декември 2020 г.

1)

Учениците подават заявление по образец за участие до директора, подписано от ученик
и на по късен етап и от родител, отразяващо академичните резултати по английски език, по
професионална подготовка, общ среден успех, удостоверени с подпис на класния ръководител.

2)

Срок за подаване на заявлението: до януари 2021.
месец февруари 2021 : подбор на учениците по строго определени критерии.
месец март-април 2021 : провеждане на професионалната, езикова и културна предварителна
подготовка на учениците - ползватели на мобилността;
Учениците, изучаващи немски език и представили сертификат, се ползват с предимство за
Германия; Заявления могат да подават само ученици от 9. до 11. клас.
Междинно класиране - не се допускат ученици с наказания за неизвинени отсъствия и
забележки през учебната 2019/2020 г., с успех под 4.50 по всички предмети и английски/немски
език, изучавани до момента в 19.СУ. За всеки одобрен ученик неговите учители ще изготвят
характеристика, включваща уменията за работа в екип, професионални умения и езикови
компетенции, личностни черти, толерантност, отговорност към поставените задачи, култура на
работното място. Ще бъдат класирани по събрания брой точки.

3)

Кандидатите се явяват на интервю/тест за осъществяване на подбора /месец Май 2021 г./,
включващ въпроси от обща езикова култура.

4)

Извършва се предварителна професионална подготовка по темата на ученическата
мобилност, езикова и културна подготовка за запознаване с основната терминология на
английски език по темата на проекта, с основни културни факти за Германия, Северна
Македония и Белгия, а групата за Германия ще проведе кратък разговорен курс по немски
език от съответният придружаващ ги учител по език.

5)

Извършва се крайно оценяване по строго определени критерии, определени от комисията
по подбор. Класирането се определя чрез точкова система за оценяване – до 100 точки.
Комисията се състои от учители по предприемачество и по чужд език.

6)

Крайно класиране, гласувано на Педагогически съвет въз основа на постигнатите
резултати. Избират се 15 ученици + 5 ученици резерви - бенефициенти по проекта, преди края
на учебната 2020/2021 г.

7)
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Подбор на придружаващите учители:
Кандидатите за придружаващи учители подават заявление за участие в мобилността и
сертификати за владеене на английски или немски език. Кандидатурите на придружаващите
учители ще се представят и гласуват допълнително от педагогическия съвет.
Критерии за подбор :
Критерии
1) Езикова подготовка
Придружаващи учители могат да бъдат учители с отличен
английски език (учители с отличен английски и/или немски
език доказан със сертификат0
2) Да са пътували с ученици, да имат умения за вземане на
решение без напрежение, за мотивиране и убеждаване, да са
добри психолози.
3) Да умеят да се ориентират в чужда обстановка - тук
кандидатът е необходимо да посочи своя опит (предимство
ако вече е пътувал в страните).
4) Професионален опит като учител – минимум 5 г и
подадена Europass CV/ автобиография

Макс.брой точки
40

30

20

10

Предишният опит на придружаващия учител и качества като отлична чуждоезикова подготовка,
адаптивност, комуникативност (с ученици, родители, партнираща организация), опит от
задгранични пътувания, биха спомогнали за безпроблемно протичане на мобилността на
непълнолетни ученици в чужда държава.
Уточняване на конкретните дати с покана за участие на различните етапи на
мобилността - допълнително ще бъдат публикувани на уеб сайта на 19.СУ.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В Европейски проекти по „ЕРАЗЪМ+“ ДОКУМЕНТИ:
1. Подадено заявление за участие в екипа на проекта.
2. Активно участие в дейностите по проекта, мотивация и желание за продължаване на
дейностите от всички етапи на проекта.
3. Мотивационно писмо.
4. Справка от класен ръководител – среден успех от предходна година, наложени санкции и
брой отсъствия към датата на кандидатстване.
5. Възрастов критерии –участват ученици на горната възрастова граница на участниците /9-12
клас, според изискваният в проекта/.
6. Декларация съгласие от родител, за участието му в мобилността. Ученици, чиито родители
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приемат условията на провеждане на международните срещи на проекта:
6.1. Настаняване в хотел или хостел заедно с придружаващите ги учители.
6.2. Проектът финансира пътни разходи, настаняване и храна. Родителите осигуряват средства
за лични разходи.
6.3. След закупуване на билети за пътуванията родителите гарантират участието на ученика. В
противен случай възстановяват сумата за неизползваните билети.
6.4. Родителите подготвят за своя сметка документите на учениците – международен паспорт на
ученика и нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители.
7. Владеене на английски/немски език на комуникативно ниво.
8. Ученици, които показват напредък и положително развитие в учебните и извънкласни
дейности.
9. Ученици, които с поведението си допринасят за добрия имидж на училището и спазват
установените правила.
Критериите са обсъдени и утвърдени на заседание на екипа на проекта с Протокол № 1

Критерии за селекция на ученици и учители:
1.
2.
3.
4.

Пълен комплект документи за кандидатстване, подадени в срок
Педагогически стаж и спазване на трудова дисциплина
Езикови и комуникативни умения
Активно участие в други проекти на 19.СУ“Елин Пелин“

За повече информация по разпространение на дейностите в проекта посетете сайта:
http://www.yeseurope.net/yes-europe-iii-2020---2022.html
„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз“.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”
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