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ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ КД2 „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ”, Училищното образование, проекти между училища” КА229 
„LET”S BUILD THE CITY OF OUR FUTURE”, №2019-1-FR01-KA229-063085_4 

КРИТЕРИИ 
за подбор на ученици от VIII до X клас за включване   

в международен проект „Да постоим градът на нашето бъдеще“ – финансиран по 

програмата Еразъм+ 

 

Подбор по документи – от 01.06 до 17.06.2021 г. 
Критерии и показатели Максимален 

бр. точки 

1. Ученикът отговаря на общите изисквания на проекта: 

- Ученик/чка от 119 СУ „Акад.М.Арнаудов“ – гр. София от 8 до 10 клас от 

всички профили за учебната 2020/2021 г. 

- Успех от предходна учебна година над 4.50 

- Липса на наказания за предходна учебна година 

- Възможност за пътуване и отсъствие от България 

- Социално слабо семейство/дете с един родител 

- Възможност да настани в дома си, ученик от друга държава при осъществяване 

на мобилност в България 

- Не е участвал по Програма Еразъм+ до сега /* ученици, които нямат никакъв 

или имат малък опит в участие по проекти са с предимство / 

- Притежава качества като уважение към училището и обществото, 

самодисциплинираност, организираност 

 

 

1 

1 
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1 
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2. Мотивационно писмо за участие в мобилността: 

- Ученикът притежава висока мотивация за участие в мобилността 

- Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и 

изискванията на проекта 

 

5 

5 

3. Ниво на владеене на английски език ………..А1/А2/В1/В2             /по 1 

точка на ниво/ 

4 

4. Презентационни и комуникативни умения 10 

5. Представяне на аргументирани отговори 10 

6. Оригиналност и инициативност 5 

ОБЩО: …./52 

*Окончателният подбор /15 ученика/ от целевата група по Проекта ще бъде определен от училищна 

комисия след изтичане на срока за подаване на документи. Резултатите от подбора ще бъдат обявени 

на сайта на училището. 
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ЗАЯВЛИНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в проект „LET”S BUILD THE CITY OF OUR FUTURE”, 

№2019-1-FR01-KA229-063085_4 

Попълнете бланката с липсващата информация и задраскайте, това, което НЕ се отнася за 

вас  

Максимал

ен бр. 

точки 

Брой точки 

на 

участника 

1. Ученикът отговаря на общите изисквания на проекта: 

- Ученик/чка ТРИТЕ ИМЕНА         ……………………………………………… 

………………………………от  …..……………клас през учебната 2020/2021 г. 

- Успех от предходна учебна година ………………………………/…………../ 

- Наказания за предходна учебна година ……………………………ИМА/НЯМА 

- Възможност за пътуване и отсъствие от България………………….ДА/НЕ 

- Социално слабо семейство/дете с един родител 
- Възможност да настани в дома си, ученик от друга държава при осъществяване на 

мобилност в България……………………………………………...ДА/НЕ 

- Не е участвал по Програма Еразъм+ до сега /* ученици, които нямат никакъв или имат 

малък опит в участие по проекти са с предимство /………….ДА/НЕ 

Ако е участвал – име на проекта ……………………………………………………….. 

- Кои от гореизброените качества притежавате  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1 

  

      1 

1 

1 

2 

3 

 

3 

 

 

1 

 

2. Мотивационно писмо за участие в проектните дейности и мобилности: 

а/ Каква е мотивацията за участие в мобилността / защо искам да участвам? 

- ……………………………………………….. 

- …………………………………………………….. 

- ………………………………………………………. 

- ……………………………………………………….. 

- ……………………………………………………….. 

б/ Личностни качества отговарящи на потребностите на екипа и изискванията на проекта 

- ………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

- ………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

3. Ниво на владеене на английски език ………..А1/А2/В1/В2              4  

4.  Как оценявате своите презентационни и комуникативни умения  

по скалата от 1 до 10 ……………………………………. 

10  

5. Можете ли да аргументирате своите отговори 

Оценете се по скалата от 1 до 10 ……………………………… 

10  

6. По време на посещението на учениците от партньорските училища, как ще 

проявите инициативност и оригиналност за да представите България, извън 

дейностите по проекта. Дайте примери: 

- ………………………………………………………. 

- ………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………… 

5  

ОБЩО: 52  

 


