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ПОКАНА 

ЗА ОЦЕНИТЕЛИ ПРИ ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ 

В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ УЧИТЕЛИ ЗА НОВОТО УЧИЛИЩЕ“ 

 

Екипът по проект „Нови учители за новото училище“ отправя покана към 

педагозите в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково за участието им като оценители 

на кандидати в процедура за подбор на участници в квалификационни дейности 

по проекта. 

 

Екипът по проекта търси ДВАМА ОЦЕНИТЕЛИ, които да участват в подбор на 

кандидати за два от квалификационните курсове, както следва: 

 

1.Нови учители за новото училище – предприемачество, технологии 

комуникация 

Организатор: INFOL, Италия  

Брой участници в курса – 6 

Брой кандидатури за курса – 7 

 

2.Компетенциите на модерния учител – пътят от преподаването към ученето 

Организатор: TA-Group, Латвия 

Брой участници в курса – 6 

Брой кандидатури за курса – 7 

 

За оценители могат да кандидатстват заместник директор УД и всички 

учители в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, които не са подали документи за участие в 

посочените курсове. 

Заявления за участие като оценител се подават при Гергана Атанасова – 

координатор на проекта, ст. 310. в срок до 30 януари 2017 г. 

При наличието на повече от двама кандидати, двамата оценители ще бъдат 

определени чрез жребий. 

 

Кандидатурите ще бъдат оценявани според разработената и приложена към 

настоящата покана карта за оценка.  

Участниците в курсовете ще бъдат определени според класирането им по 

общия брой точки от оценката на двама оценители и координатор на проекта, като 

максималния брой точки, които кандидатът може да получи е 310 ( по 95 точки от 

оценител и 120 точки от координатор) 

За провеждане на подбора с оценителите ще бъде сключен граждански 

договор за извършване на оценка в процедура на подбор за оценка на 14 

кандидатури по 8.00 лева на кандидатура. 

 

Процедурата по оценяване трябва да бъде извършена в периода 31.01.2017-

2.02.2017 г. 

 

Обявяване на резултатите на 03.02.2017 г. от 13.20 часа на среща на екипа по 

проекта и всички кандидати за участници в учителската стая. 
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ДО 

Екип на проект „Нови учители за новото училище“ 

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ 

Хасково 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

За оценител в процедура по подбор на участници в квалификационни курсове 

№………/……………….. г. 

 

От: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

На длъжност: ………………………………………………………………………………………………….. 

В ПМГ „Акад. Б.Петканчин“, Хасково 

 

Във връзка с ПОКАНА за избор на оценители в процедура по подбор на участници в 

квалификационни курсове  по проект „Нови учители за новото училище“, програма „Еразъм +“ 

КД1 –Образователна мобилност на граждани, Мобилност на персонал в училищното 

образование, договор № 2016-1-bg01-ka101-023213, заявявам желанието си да участвам като 

оценител на кандидатури. 

 

 

 

 

Подпис: 

        /……………………………/ 
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КАРТА ЗА ОЦЕНКА 

на участници в квалификационни курсове по 

проект „Нови учители за новото училище“, програма Еразъм +, КД1 

 
Оценител:…………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

I. Оценка на кандидатура 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

(трите имена на кандидата) 

На длъжност: ………………………………………………….. в ПМГ „Акад. Б.Петканчин“, Хасково 

Преподаван/и предмет/и: 

…………………………………………………............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Кандидат за курс/курсове (наименование на курсовете и курсов организатор): 

…………………………………………………............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

С работен език:…………………………………. 

 

 

Критерий за оценка Скала за 

оценка 

Точки на 

кандидата 

1. Съответствие с профила на участник в 

квалификационен курс – Приложение 1на картата за 

оценка 

Скала за 

оценка  

Кандидатът отговаря  на профила за участник в курса 10 
 

Кандидатът НЕ отговаря  на профила за участник в курса 0 

Кандидатът е на длъжност или преподава предмет, 

определени като предимство в профила на участниците 

5 
 

Общ брой точки по критерий 1. Максимално 15   

2. Вид на трудов договор Скала за 

оценка 

Точки на 

кандидата 

Срочен до …………..  0 
 

Безсрочен 10 

Общ брой точки по критерий 2. Максимално 10  

3. Езикови компетенции  

Познания по РАБОТНИЯ за съответния курс език на база „Единни критерии за познания по 

езици – матрица за самооценка Европас“  и изисквания за участие в курса, зададени от екипа 

по проекта и курсовия организатор- Приложение 1 на картата за оценка 

3.1.Ниво на владеене- Разбиране Скала за 

оценка 

Точки на 

кандидата 

Слушане – НЕ съответства на изискванията 0 

 Слушане – съответства на изискванията 1 

Слушане – Повече от необходимия минимум на изискванията 2 

Четене - НЕ съответства на изискванията 0  
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Четене - съответства на изискванията 1 

Четене - Повече от необходимия минимум на изискванията 2 

3.2.Ниво на владеене-Говорене Скала за 

оценка 

Точки на 

кандидата 

Участие в разговор- НЕ съответства на изискванията 0 

 
Участие в разговор- съответства на изискванията 1 

Участие в разговор- Повече от необходимия минимум на 

изискванията 

2 

Самостоятелно устно изложение  - НЕ съответства на 

изискванията 

0 

 
Самостоятелно устно изложение  - съответства на 

изискванията 

1 

Самостоятелно устно изложение  - Повече от необходимия 

минимум на изискванията 

2 

3.3.Ниво на владеене-Писане Скала за 

оценка 

Точки на 

кандидата 

Писане - НЕ съответства на изискванията 0 

 Писане - съответства на изискванията 1 

Писане  - Повече от необходимия минимум на изискванията 2 

Общ брой точки по критерий 3. Максимално 10  

4. Оценка на мотивация и визия за приложение на 

придобитите знания, умения и компетентности по 

време на квалификацията 

Скала за 

оценка 
Точки на 

кандидата 

4.1. Мотивите за участие в квалификационния курс и  

очакванията на кандидата са описани ясно и в достатъчна 

степен. 

 

0-10 

 

4.2. Кандидатът е описал своето виждане за това, как 

получените знания, умения и компетенции ще подобрят, или 

променят пряката му/й работа в училище и ще спомогнат за 

неговото/нейното професионално развитие. 

0-10 

 

4.3. Кандидът има визия за въвеждане на иновации, дейности и 

нови методи на обучение, които ще бъдат полезни и интересни 

за учители и ученици. 

0-10 

 

4.4. Кандидатът е запознат с профилите и програмите на 

квалификационните курсове и е описал, какви знания, умения и 

компетенции очаква да получи по време на курса, за да 

реализира своята визия за иновация? 

0-10 

 

4.5.Кандидаът е описал, какви дейности за внедряване и 

разпространение на резултатите от обучението ще приложи, 

след участието си в квалификационен курс. 

0-10 

 

Общ брой точки по критерий 4. Максимално 50 
 

5. Дигитални компетенции – попълва се за съответния 

вид курс 

 
 

5.1.Нови учители за ново училище: предприемачество, 

технологии и комуникация – изисква се „Основно 

ниво на владеене“ 
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Кандидатът отговаря на необходимия минимум 10 
 

Кандидатът НЕ отговаря на необходимия минимум 0 

5.2.Компетенциите на модерният учител – пътят от 

преподаването към ученето - изисква се „Основно 

ниво на владеене“ 

 

 

Кандидатът отговаря на необходимия минимум 10 
 

Кандидатът НЕ отговаря на необходимия минимум 0 

Общ брой точки по критерий 5. Максимално 10  

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ОТ ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА 

КАНДИДАТА 

Максимален 

брой точки 

95 

 

 

 

 

Оценител: 

……………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Нови учители за новото училище – предприемачество, технологии комуникация 

 

Работен език : Английски, ниво на владеене- минимум В1 

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

В квалификационна дейност „ Нови учители за ново училище: предприемачество, 

технологии и комуникация“, INFOL, Италия,  ще участват 6 човека и ще бъде отворен за 

кандидатстване за преподаватели по всички предмети и от всички нива на образование, 

като с предимство ще се ползват преподаватели по обществени науки, предприемачество и 

технологии, информатика и езици. Това се налага поради: темата „предприемачество“ е 

част от цикъла по обществени науки; информатиката и технологиите , като основен 

предмет в гимназията, са сферите на интерес за развитие и реализация на пазара на труда на 

учениците от наша гимназия; комуникация на роден и чужд език е в основата на развитието 

на компетенции за работа, сътрудничество и партньорство във всички сфери на 

обществения живот. 

 

ЦЕЛ НА КУРСА 

Основната цел на курса е да подготви участниците да обучават ученици по 

предприемачество в гимназиален етап на обучение.  

В края на курса участниците ще имат устойчиво разбиране за методите за подпомагане и 

развитие на предприемаческите умения на учениците. 

Участниците ще получат познания за основата за развитие на предприемаческите 

компетенции, включително и бизнес моделиране, креативно мислене и бизнес планиране. 

Курсът дава на участниците възможност да се запознаят с основните инструменти в 

модерния учебен процес. Обучението ще спомогне за увеличаването на познанията и 

развитието на комуникационните умения на участниците и ще им даде възможност да ги 

изпробват на практика. Курсът дава възможност на участниците за детайлен обзор и 

използване на дигиталните технологии в учебния процес като съпътстващи обучението на 

учениците. 

Нещо повече – този курс ще помогне на участниците да разберат значението на употрбата 

на Интернет в обучението и ще им помогне да разберат полезните инструменти, които 

могат да се приложат за индивидуални и групови дейности с учениците, да открият силата 

на open-source технологиите на Google  и Microsoft. 
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2. Компетенциите на модерния учител – пътят от преподаването към ученето 

 

Работен език: Руски, ниво на владеене – минимум В2, според изискванията на 

организатора. 

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

В квалификационна мобилност „ Компетенциите на модерният учител – пътят от 

преподаването към ученето“ с курсов организатор „TA Group “, Латвия, ще участват 6 

човека и е отворен за кандидатстване за преподаватели по всички предмети и от всички 

нива на образование. 

 

ЦЕЛ НА КУРСА: 

Да запознае участниците с базирания на компетенциите подход  и въздействието му върху 

ежедневната практика в класната стая. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА: 

Концепция за „компетентността“ и нейните различи от знания и умения. 

Компетенциите на модерния учител: самооценка и нужда от анализ. 

Въздействието на базирания на компетенции подход в класната стая: какво трябва да 

променим и защо. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:  

Участниците разбират разликата между развитие на компетенции и изграждане на знания и 

умения. 

Участниците са запознати с компетенциите, които трябва да притежава един модерен 

учител и знаят от какво те лично се нуждаят. 

Участниците са мотивирани за промяна в техните методи на преподаване и са с крачка 

напред в прилагане на подходът, базиран на компетенциите 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ПО 

ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

МОБИЛНОСТТА 

 

 

 Интегриране на новите подходи в работните планове и тематичните разпределения на 

учителите за учебната 2017-2018 г.  

 Провеждане на 6 открити уроци, 2 семинара за представяне на новите походи в 

преподаването, въвеждане на предприемачеството, проектно базираното обучение, 

иновациите и новите технологии в обучението. – заложено за провеждане през първи 

учебен срок на 2017-2018 г.  

 Реализиране и промотиране на проект за предприемачество в платформата eTwinning. 

 Създаване на работна група за разработване и представяне на стратегия за иновативно 

дигитално училище. До края на проекта трябва да бъде разработена и представена на 

обсъждане на преподавателите и родителите стратегията за развитие на иновативно 

училище. 

 Създаване на интернет страница на проекта и разпространение на информация за 

проекта, неговите резултати и програма „Еразъм“ в социалните мрежи и Интернет. 

uchitelplus.weebly.com 


