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МЕХАНИЗЪМ И 

 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЦЕЛЕВА ГРУПА  

МОБИЛНОСТ НА ОБУЧИТЕЛИ 

ПО ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA122-VET-000074876 

„ МИСЛЕТЕ УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО“ 

Обхват  

Настоящият механизъм урежда процедурата за подбор на 

кандидатите от педагогическите специалисти за провеждане на 

МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧИТЕЛИ  в гр. ЛАЙПЦИГ - ШКОЙДИТЦ, 

Германия. 

На интернет страницата на ПГДС „Цар Иван Асен II“ следва да се 

публикува обява за подбор на кандидатите. Обявата следва да съдържа 

условията, етапите на подбора, необходимите документи, които 

кандидатите трябва да подадат и крайният срок за подаване. 

Цели на механизма 

 Процедурите за подбор да са справедливи, прозрачни, съгласувани и 

документирани. 

 Процедурите за подбор да са достъпни за всички участващи в 

процеса на подбор страни. 

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия до 

30.09.2022г по  следните критерии: 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. Допустимост – директор, заместник-директори, преподаватели по 

специална подготовка, преподаватели по чужд език по професията, 

преподаватели по общообразователни предмети. 

2. Ниво на владеене на работния език на мобилността – английски език 

минимум А1. /Нивото на владеене на английски език се удостоверява 

с документ/. 
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3. Мотивационно писмо за повишаване на личностната квалификация. 

Въпросник за осигуряване на качество в ПОО. 

4. Професионално портфолио. 

5. Участие в разработването на училищни учебни планове, програми по 

професионална подготовка, подготовка и организация на състезания 

по професията, олимпиади. 

6. Участие при разработване на проекти. 

7. Участие при изпълнение на дейности по европейски, национални или 

училищни проекти и програми. 

8. Участие в организирани квалификационни форми и организиране на 

обучения, свързани с вътрешноквалификационната дейност на 

гимназията.  

9. Ниво на владеене на езика на държавата на провеждане на 

мобилността – немски език. 

10.   В последните две години кандидатът да не е участвал в обучение по 

програма Еразъм +. 

Ще бъдат селектирани 6+2 педагогически специалисти, с които ще се 

проведе кратък езиков курс и културна подготовка.  

 

Приложена оценъчна карта с максималния брой точки по всеки критерий 

и показател. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgds.org/


 

 
Програма „ЕРАЗЪМ +”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и 

обучение на тема „МИСЛЕТЕ УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!” с рег.№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000074876 

 

3                                                                                                                                                                              ПГДС „Цар Иван Асен II“ 

Гр. Хасково, ул. Пловдивска №37 
038/66 38 97, 038/66 51 34 

www.pgds.org, pgds_hask@abv.bg 

 
 
 

ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ПОДБОР 

Трите имена  

 
Максимален 

Брой точки: 

100 

 

 

Брой точки 

на учителя 

Информация за контакт (адрес, 

домашен тел., мобилен тел. E-mail)  

Учител (общообразователна/ 

професионална подготовка) 

 

 

Допустимост 1. Преподавател по професионална 

подготовка – 5 т. 

2. Преподавател по общообразователен 

предмет – 5 т. 

3. Директор/ заместник директор/ 

председател на методическо обединение/ 

главен учител – 5 т. 

10 т. 

 

Ниво на владеене на работния 

език на мобилността – английски 

език 

*Нивото следва да се докаже чрез съответния 

документ – свидетелство, сертификат, диплома. 

А1 А2 В1 В2 С 

6 8 10 12 15 
15 т. 

 

Мотивационно писмо 1. Мотивационното писмо съдържа пълна 

обосновка на мотивацията за повишаване 

на личностната квалификация – 5 т. 

2. Мотивационното писмо съдържа план за 

разпространение на резултатите от 

обучението – 5 т. 

3. Въпросник за осигуряване на качество в 

ПОО – 5 т. 

15 т. 

 

Портфолио на учителя 1. Приложено портфолио със включени 

всички елементи заложени в ЗПУО – 15 т. 

2. Приложено портфолио със включени 

елементи заложени в ЗПУО – 10 т. 

(Портфолиото не е изчерпателно) 

3. Не е приложено портфолио – 0 т. 

15 т. 

 

http://www.pgds.org/


 

 
Програма „ЕРАЗЪМ +”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и 

обучение на тема „МИСЛЕТЕ УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!” с рег.№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000074876 

 

4                                                                                                                                                                              ПГДС „Цар Иван Асен II“ 

Гр. Хасково, ул. Пловдивска №37 
038/66 38 97, 038/66 51 34 

www.pgds.org, pgds_hask@abv.bg 

 
 
 

Ниво на владеене на езика на 

държавата на провеждане на 

мобилността – немски език 

*Нивото следва да се докаже чрез съответния 

документ свидетелство, сертификат, диплома. 

А1 А2 В1 В2 С 

1 2 3 4 5 
5 т. 

 

Участие в разработване на учебни 

планове, програми по 

професионална подготовка, 

подготовка и реализация на 

състезания по професията, 

олимпиади  

1. Разработване на учебни планове и 

програми по професионална подготовка – 

4 т. 

2. Подготовка и реализация  на състезания 

по професията и/или подготвя ученици за 

такива – 4 т. 

3. Подготовка и реализация на олимпиади – 

2 т. 

10 т. 

 

Участие при разработване на 

проекти и национални програми 

Разработване на проекти 

1. Участие при разработване на един 

проект/национална програма – 5 т. 

2. Участие при разработване на два и 

повече проекта/национални програми – 

10 т. 

 10 т. 

 

Участие при изпълнение на 

дейности по европейски, 

национални или училищни 

проекти и програми 

1. Участие при изпълнение на дейности по 

европейски проекти и програми  - 4 т. 

2. Участие при изпълнение на дейности по 

национални проекти и програми – 3 т. 

3. Участие при изпълнение на дейности по 

училищни проекти и програми – 3 т. 

10 т. 

 

 

Участие и организиране на 

обучения, свързани с 

вътрешноквалификационната 

дейност на гимназията 

1. Участие в организирани форми на 

обучение – семинари, курсове и други 

външни обучения – 4 т. 

2. Организиране на 

вътрешноквалификационна дейност – 6 т. 

- 1 обучение – 2 т. 

- 2 обучения – 4 т. 

- 3 и повече – 6 т. 

10 т. 

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 

 /бележки на комисията/ 

Макс. бр. т. 100  
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