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П О К А Н А  

за участие в проект 

2020-1-IT02-KA229-079666_5 

“MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights 

and the fundamental values” 

                             

Скъпи учители/ педагогически специалисти, 

 

Каним ви да участвате в партньорски проект по Програма „Еразъм+“ 

„Mултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки 

ценности“. Ако искате да се включите подайте в канцеларията на училището Заявление 

за кандидатстване по образец, CV и мотивационно писмо до 11.12.2020 г.  

 

Цел, описание на проекта и критерии за подбор 

Проектът «MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights 

and the fundamental values» се състои от шест училища партньори от ЕС (България, 

Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения), които споделят едни и същи 

образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с 

тормоза и предразсъдъците. Всички училища вече са разработвали инициативи и 

проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността 

на училищната общност по тази тема. Те вярват, че тяхното сътрудничество, споделяне 

на добри практики и методологии относно правата на човека могат да помогнат на 

училищата да подобрят образованието, както на ученици, така и на учители. 

MASTER включва теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: 

достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Всяко 

участващо училище ще обменя практики и ще развие избрана ценност въз основа на своя 

опит. 

Целта е да се повиши осведомеността на учениците, учителите и училищните 

общности чрез развиване на техните умения и нагласи в съответствие с принципите за 

правата на човека и да се подпомогнат да станат активни, отговорни и без предразсъдъци 

членове на обществото. 

Всяко училище ще развива проектни дейности във виртуална среда и ще 

организира по една мобилност с тема, свързана с някоя от основните ценности: 

достойнство (Португалия), свобода (Естония), равенство (Румъния), солидарност 

(Словения), гражданство (България), справедливост (Италия). Във всяка мобилност ще 

вземат участие 5 ученици и 2 учители. Нашето училище ще сподели добри практики и 

ще развие темите „Гражданство“ и „Правата на човека за чиста околна среда и устойчив 

климат“. 

При осъществяване на мобилност в друга страна учениците ще бъдат настанени в 

семействата на техни връстници, участници в проекта. Визитите ще включват и 

посещения на интересни места и забележителности. 
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В проекта ще бъдат включени и участници с образователни потребности, 

социални затруднения, културни различия, здравословни проблеми, от малки населени 

места.  

Поради текущата ситуация с COVID-19 първите мобилности по проекта са 

отложени. Новите дати ще бъдат договорени в рамките на партньорството веднага 

щом ситуацията го позволява. 

 

 

КРИТЕРИИ 
за подбор на педагогически специалисти за участие   

в проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 

 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the 

fundamental values” 

 
Критерии и показатели Максимален 

бр. точки 

1. Кандидатът отговаря на общите изисквания на проекта: 

- Педагогически специалист от ПГИ „Д-р Иван Богоров”   

- Преподавател в областта на: обществени науки и гражданско образование 

(етика и право, философия, история), природни науки, чужд език, 

информационни технологии; психолог  

- Употреба на иновативни методи в педагогическата практика 

- Придобита професионално-квалификационна степен 

- Подадено Заявление за кандидатстване по образец  

- Принос в разработката на проекта 

10 

1 

 

 

1 

2 

1 

1 

4 

2. СV 

- Коректно, изчерпателно и технически грамотно представена лична информация, 

в съответствие с изискванията за европейска автобиография  

- Детайлно описани лични умения и компетенции 

5 

 

2 

3 

3. Мотивационно писмо за участие в мобилността: 

- Кандидатът показва висока мотивация за участие в мобилността 

- Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията 

на проекта: 

 Опит, мотивация и компетенции в областта на правата на човека 

 Владеене на английски език - писмен и говорим  

 Опит в използването на платформата eTwinning и ИКТ в процеса на 

обучение 

 Добра комуникация, работа в екип и умения за решаване на проблеми 

 Координатори на нови договори/проекти или вече осъществени такива 

15 

2 

 

 

3 

3 

 

2 

 

2 

3 

4.Мотивация и готовност за участие в подготовката, мобилносттите и 

дейностите по разпространение 

10 

ОБЩО: .…./40 

 

*Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане 

на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя 

документи. 

 


