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Проект № 2019-1-PL01-KA229-065325_5
Умни училища за подобряване мотивацията на учениците
/ SMART SCHOOLS TO BOOST STUDENTS' MOTIVATION/
Програма „Еразъм+ ”, КД2 “Сътрудничество за иновации и обмен на
добри практики“, сектор: „Училищно образование“
ПРОЦЕДУРА
за подбор на ползватели – ученици и педагогически персонал
I.
Ред и условия за включване в дейностите по проекта
1. Информация за проекта се публикува на официалните страници на ПГЗ
„Стефан Цанов“ – сайт, фейсбук на училището и информационно табло на 1ви и 2-ри етаж на училището.
2. До участие в проекта се допускат лица, които отговарят на следните условия:
ЗА ЦЕЛЕВА ГРУПА 1 /УЧЕНИЦИ/
- Да са ученици от 8-ми, 9-ти, 10-ти или 11-ти клас на ПГЗ „Стефан Цанов“
– град Кнежа, дневна форма на обучение;
- Да са заявили писмено желанието си за участие в проекта;
- Да нямат наложени санкции от Педагогическия съвет до момента на
кандидатстване.
ЗА ЦЕЛЕВА ГРУПА 2 /ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ/
- Да са учители в ПГЗ „Стефан Цанов“ – град Кнежа, практикуващи ИКТ,
Английски език, Математика или инженерни и икономически
дисциплини, Литература, История;
- Да не са наказвани за прояви или дисциплинарни нарушения по КТ през
изминалата година;
II.
Процедурни правила, по които ще се извърши подбор на
ползвателите
1. Обявяване на целите на проекта и критериите за подбор на ползватели;
2. Информиране на учениците за проекта ще се извърши от класните
ръководители в Час на класа;
3. Информиране на потенциалните участници в мобилностите от учителския
състав, ще се извърши на заседание на Педагогическия съвет;
4. На информационно табло ще бъдат посочени целите, очакваните резултати от
реализирането на проекта и критериите за подбор на участниците;
5. Всеки кандидат трябва да напише мотивационно писмо, в което да посочи
мотивите си за участие и собствена автобиография /CV/;
6. Ще се проведе подбор по документи и интервю за всеки от кандидатите;
III.
При изработката на критерии за подбора е следван принципа на
равенство между половете, равен шанс за участие, без разлика на
етнос, религия, убеждения.
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Подборът на ползвателите ще се извърши от комисия, назначена със
заповед от Директора на училището.
V.
За участие във всяка мобилност ще бъдат класирани лица, които са
събрали най-много точки по следните критерии:
ЗА ЦЕЛЕВА ГРУПА 1 /УЧЕНИЦИ/
1. Практически умения по английски език;
2. Практически умения по информационни технологии;
3. Общи и организационни умения;
4. Желание за участие в мобилността;
5. Силна мотивация да приложат придобитите чуждестранни знания и
умения в България след приключване на проекта;
6. Изпълнение на задълженията си, определени с Правилника на ПГЗ
„Стефан Цанов“ и ЗПУО.
ЗА ЦЕЛЕВА ГРУПА 2 /ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ/
1. Да са учители в ПГЗ „Стефан Цанов“, практикуващи ИКТ, Английски
език, Математика или инженерни и икономически дисциплини,
Литература, История;
2. Да не са наказвани за прояви или дисциплинарни нарушения по КТ
през изминалата година;
3. Да имат доказани професионални и личностни качества;
4. Да притежават умения за работа в екип;
5. Да имат доказан стремеж към самоусъвършенстване и повишаване на
квалификацията си;
6. Да са участвали в реализиране на проекти;
7. Да са мотивирани за прилагане на иновативни методи на преподаване и
учене;
8. Да участват в общински, областни или национални конкурси,
конференции и семинари.
VI.
Кандидатите подават заявления в администрацията на ПГЗ „Стефан
Цанов“ – Кнежа.
VII. Комисия за подбор, назначена със заповед на Директора на ПГЗ
„Стефан Цанов“ класира участниците и обявява информацията за
подбора на сайта и фейсбук-страницата на училището и на
информационно табло на 2-рия етаж.
IV.

Този проект е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.
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