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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 ученици, 

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

„Mултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки 

ценности“. Ако сте на възраст от 14 до 17 години, мислите за своето бъдеще и искате да 

се развивате и усъвършенствате 

УЧАСТВАЙТЕ СЕГА! 

Този проект може да бъде възможност за вас: 

• да подобрите познанията си по английски език   

• да обогатите културните си познания за страните партньори по проекта като 

ги посетите 

• да повишите своята информираност относно правата на човека, формите на 

дискриминация, (кибер) тормоз, реч на омразата, безопасно използване на 

Интернет 

• да добиете представа как живеят и учат учениците от другите страни 

• да създадете нови приятелства като работите заедно с ученици от 

партньорските училища 

• да придобиете увереност като откриете нови и интересни посоки за бъдещото 

си развитие 

• да развиете своето критично мислене 

• да упражните и усъвършенствате компютърните си умения 

• да бъдете домакин на дете от чужбина за пет дни 

 

Ако искате да участвате попълнете до 11.12.2020 г. анкетата: 

https://forms.gle/UZ3j1vwMsJAVkrXp6  Изпратете в прикачен файл мотивационно писмо 

с актуална снимка, вашето име, възраст и клас, в което да представите мотивите си за 

участие и описани в него общите изисквания към кандидата на имейл: pgi.proekt@abv.bg 

 

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 

https://forms.gle/UZ3j1vwMsJAVkrXp6
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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. 

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 учениците за участие в проекта: 

Критерии и показатели Максимален 

бр. точки 

1.Общи изисквания към кандидата: 

- Мотивация, интерес и участие в училищни дейности в областта на правата на 

човека  

- Участие в активни граждански и доброволчески дейности на училището 

- Добър писмен и говорим английски / Ниво на владеене на английски език 

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

- Готовност да бъдете домакин на връстници от чужда страна 

50 

10 

 

10 

10 

10 

10 

 

 

Учениците ще имат право да участват само в една мобилност.  

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

на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от ученика анкета 

и мотивационно писмо с описани в него общите изисквания към кандидата. 


