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

Критерии за подбор на крайни ползватели на Проект “Digital pedagogical strategy for Z
generation”, изпълняван с финансовата подкрепа на Центъра за разивитие на човешките
ресурси по Програма “Еразъм+” -  Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество
в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, сектор “Училищно

образование” с Договорен номер:2021-1-BG01-KA220-SCH-000032544

ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ:

Всеки учител, който отговаря на условията на проекта и желае да участва в него може да заяви
своето желание  до директора и сподели  накратко своите мотиви за участие в проекта, и как ще
участва за неговото разпространение и устойчивост. Определяне на екипа със заповед на
директора.
Директорът издава заповед с която извърши подбора и определя екипа по проекта.

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) Учители по чужди езици, математика, химия, биология, физика, които участват в
семинари и са мотивирани да използват нови методи на преподаване.

3) Учителите по география и икономика и икономически дисциплини, предприемачество
и информационни технологии отговарящи за качеството на професионалното
образование в 19.СУ, за методичните обединения по география и икономика,
предприемачество и ИТ, като те ще подпомагат разработването и актуализирането
на дейности по проекта.

Представителите на описаните целеви групи в настоящия проект ще подпомогнат
адаптацията при въвеждане на последващо обучение. С оглед на това ще бъдат подбрани
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.
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Скала/критерии за оценяване:

1) за  учителите по български език, английски език, география и икономика, икономически
дисциплини, ИТ, биология, химия, физика, математика и представителите на
ръководството:

Критерии Макс.брой точки
учител, отговарящ на целевата група 40 т.
придобиване на допълнителни знания и умения /втора
магистратура, ПКС, докторантура, др./ или придобиване на
допълнителни знания и умения, доказващи непрекъснат  стремеж
към повишаване на личностната квалификация / сертификати с
кредити/ и собственоръчно написано мотивационно писмо

10 т. ,

участие в семинари,  организиране на олимпиади и пробни матури,
участие в представителни изяви на училището, проектни дейности,
участие в дейности за повишаване имиджа на училището /доказани
чрез резултатите от НВО, матури и други

10 т

с доказан принос в професионалното обучение  и умение за работа в
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

10т.

ниво на владеене  на английски език / сертификат/ :
- езикова гимназия или ниво
- B2/C1 - 20 т.
- B1- 15т.
- А2- 10т.

20т.

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

10т.

Общ брой точки: 100т.
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СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  при   МАКСИМАЛЕН  БРОЙ ТОЧКИ 100

% от 100% ПОЛУЧЕН

БРОЙ ТОЧКИ

ОТ ТЕСТА

ОЦЕНКА РЕЗУЛТАТ

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

Организационни дейности на 19.СУ:

Директорът на 19.СУ ще организира работни срещи на одобрените учители и координатора след
приключване на процедурата на подбор  по време на които те ще:

➢ бъдат запознати със задачите, които трябва да изпълнят във връзка с реализиране
целите на проекта и разпространението му  в периода 2021-2022-2023 г;

➢ ще бъдат запознати с организацията и правилата на пътуване на участниците
до/от страната домакин на  мобилностите,

➢ изготвят презентация и други необдходими материали, представяща България и
19.СУ;

Дейности по проекта:ноември-декември 2021: организиране на процедура за подбор на
най-квалифицирани и мотивирани ползватели на проекта,  изчаква се одобрение на проекта от
ЦРЧР, провеждане на предварителна подготовка на учителите-ползватели, запознаване с
техническа терминология на английски език по темата на проекта; месец януари 2022 селекция
на екип по проекта - гласуван на Педагогически съвет.
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Подбор на учителите:

1) Уведомяване на ПС за темата, целите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати –
ноември-декември  2021 г.

2) Учителите подават заявление по образец и мотивационно писмо за участие до
директора,

Срок за подаване на заявлението:  до 15 декември 2021, а до 10 януари  2022 обявяване на
избраните учители

Провеждане на дейности по проекта и ползватели на мобилността:  01.11.2021 - 01.11. 2023 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В Европейски проекти по „ЕРАЗЪМ+“ -
ДОКУМЕНТИ:

1. Желание 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. Владеене на английски език на комуникативно ниво.

Критериите за подбор на крайни ползватели по проекти “Еразъм+” са обсъдени и утвърдени на
предишно заседание на ПС през м март.

Критерии за селекция на учители:

1. Отговарящи на по горе изброените критерии за кандидатстване
2. Педагогически стаж или силна мотивация за участие и спазване на трудова дисциплина
3. Езикови и комуникативни умения
4. Активно участие в други проекти на 19.СУ“Елин Пелин“

„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.”

Директор:

/Клара Арабаджиева/
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