
 
 

  

 

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ 

ПО ПРОЕКТ № 2019-1-IT02-KA229-062161_2, 

  „Digital Literacy in 6 steps” 

 

Програма „Еразъм +“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри 

практики”, секторна програма Стратегически партньорства в сферата на училищното 

образование.  

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

във връзка с изпълнение на дейностите по проект № 2019-1-IT02-KA229-062161_2, 

  „Digital Literacy in 6 steps”,  Старопрестолна професионална гимназия по икономика, 

гр. Велико Търново обявява прием на заявления за участие в проекта. 

Проектът предвижда пет мобилности на  ученици с приемащи страни Гърция, 

Португалия, Испания, Литва, Италия – общо  25 ученици.  

Учениците, които ще кандидатстват, трябва да имат възможност да  приемат в 

своите семейства по един ученик от участващите в проекта ученици от партньорските 

училища. 

Право на участие имат всички ученици от VIII, IX, X и XI клас на Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново. 

Желаещите да се включат трябва да подадат: 

- Заявление; 

- Мотивационно писмо; 

- Декларация от родител за информирано съгласие относно възможност за прием на 

ученик от партньорските училища за периода 11.05.- 15.05.2020 година. 

 . 

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, 

назначена със заповед на Директора на СПГИ, на два етапа:  

1. Подбор по документи; 

2. Интервю. 

След направеното класиране ще бъдат избрани 25 ученици . Одобрените ще бъдат 

информирани лично за резултата от подбора. 

Окончателното класиране ще бъде публикувано на сайта на училището. 

  

Документите за участие в проекта са качени на сайта на гимназията. Попълнените 

заявления се подават в канцеларията. 

 

Крайният срок за подаване на заявления по образец, мотивационно писмо и 

декларация е 15.01.2020 г. 
 

 

 

 



 
 

 

 
П Р О Ц Е Д У Р А 

 
за подбор на ползватели по проект № 2019-1-IT02-KA229-062161_2, 

  „Digital Literacy in 6 steps”  по Програма „Еразъм +“, КД2 „Сътрудничество за 

иновации и обмен на добри практики”, секторна програма Стратегически партньорства 

в сферата на училищното образование, през периода 2019- 2021 година 

 

Период на мобилността: 2019 - 2021 година 

Солун, Гърция –  март  2020 г.  / 5 дни/ 

Литва – септември 2020 г. /5 дни/ 

Испания – ноември 2020 г. / 5 дни/ 

 Португалия – март  2021 г.  / 5 дни/ 

 Испания – май 2021 г. / 5 дни/ 

 Турси, Италия – юни 2021 г. / 5 дни/ 

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе 

на два етапа: 

               II. ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ 

1. Заявление за участие (по образец); 

2. Мотивационно писмо; 

3. Карта, попълнена от учител по английски език за нивото на знанията и 

уменията на кандидата по английски език (по образец); 

4. Карта, попълнена от учител по История и цивилизация, преподаващ на ученика 

за знанията и интересите на ученика по темата на проекта (по образец). 

5. Карта, попълнена от класния ръководител за организационните качества на 

ученика (по образец). 

6. Декларация от родител( по образец) 

 

Комисията ще направи предварителен подбор на подадените документи и ще 

състави протокол от първото селектиране и списък на кандидатите. 

 

II. ИНТЕРВЮ 

 

Кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на 

провеждане на интервюто. 

 

Комисията ще състави протокол с окончателен списък на одобрените ползватели по 

проект № 2019-1-IT02-KA229-062161_2,   „Digital Literacy in 6 steps” 

 

 

 

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на сайта на училището до три дни след 

провеждането на интервюто. 

 



 
 

 

  

 

К  Р  И  Т  Е  Р  И  И 
 

за избор на ученици, ползватели по проект № 2019-1-IT02-KA229-062161_2, 

  „Digital Literacy in 6 steps” 

 

 

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ 

 

І етап  

Заявление от кандидата  

 точки 

Мотивационно писмо  

- Мотивация за придобиване на нови компетенции; 

       -    Личностните качества на кандидата, отговарят на изискванията на проекта. 

    10 

     5 

     5 

 точки 

Ниво на практически умения по английски език 

(карта, попълнена от учител по английски език) 

- Годишна оценка по английски език; 

- Комуникативност; 

- Умения за работа в екип; 

- Артистичност. 

20 

 

6 

6 

4 

4 

 точки 

Ниво на знания и умения по История и цивилизация 

(карта, попълнена от учител по История и цивилизация) 

      -     Годишна оценка по История и цивилизация; 

- Интереси на ученика по проблематиката  на проекта 

10 

 

6 

4 

 

 

 точки 

 Организационни умения 
(карта, попълнена от класния ръководител/ 

- Умения за работа в екип; 
- Способност за разрешаване на възникнали проблеми в процеса на 

изпълнение на поставените задачи; 

- Ефективност при постигане на крайни резултати. 

- Култура на поведение/толерантност/ 

- Инициативност и творчески подход при изпълнение на практически задачи 

30 

       

      6 

6 

 

6 

6 

6 

 

ІІ етап – Интервю-  30 точки 

 Максимален брой точки- 100 



 
 

 

 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СПГИ 

 

Велико Търново 

 
 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
от  …………………………………….................. 

 

ученик/ученичка  в ……................клас,  

специалност………………...........……………… 

учебна 2019 /2020 година 

телефон за контакт: ……………............……….. 

е-mail: .................................................................... 

 

 

 

ОТНОСНО: Включване в целева група по проект № 2019-1-IT02-KA229-062161_2, 

  „Digital Literacy in 6 steps” 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам желанието си да бъда включен(а) в целевата група по проект № 2019-1-IT02-

KA229-062161_2,   „Digital Literacy in 6 steps”  през периода  2020- 2021 година. 

 

Надявам се, че желанието ми ще бъде удовлетворено. 

 

 

Велико Търново, …………….20... г. 

С уважение: .............................        

  / ...................................../ 

 



 
 

Име........................................ 

Адрес.................................... 

GSM  …................................ 

e-mail:  …............................. 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА СПГИ 

Велико Търново 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

С настоящето писмо желая да изразя своя интерес за участие в проект № 2019-1-IT02-

KA229-062161_2,  „Digital Literacy in 6 steps”, Програма „Еразъм+“, КД2 

„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, секторна програма 

Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.  

  

 

Мотивите ми за кандидатстване са следните: 

 

Отговарям на общите изисквания на проекта:  

Ученик/чка съм в Старопрестолна професионална гимназия по икономика, специалност 

……………………….. в ...... клас през учебната 2019/2020 г. 

 

Притежавам следните личностни качества и интереси: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Защо желая да участвам: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Велико Търново, …………….20... г. 

 

С уважение: .............................        

 / ...................................../ 

 



 
 

 

 

 

                                                    ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

 
от……………………………………........................................................................................... 

 

тел........................................,email:…………………….……… 

 

адрес:............................................................................................................................................ 

 

родител на:................................................................................................................................... 

 

ученик от...........клас през учебната 2019 / 2020г., специалност............................................ 

 

 

 

 

             

 ⃝  Декларирам, че съм съгласен детето ми да вземе участие в дейностите по проект  
№ 2019-1-IT02-KA229-062161_2,   „Digital Literacy in 6 steps”   за периода 2020-2021 
г. на Старопрестолна професионална гимназия по икономика в партньорство с училищa 
от Гърция, Португалия, Испания, Литва и Италия. 

⃝ Декларирам, че ще приема в дома си участник от партньорско училище по време 
на срещата във Велико Търново и ще му осигуря необходимото за периода /06-10 май 
2019 год./ на престоя.  

⃝ Декларирам, че съм съгласен моето дете да бъде настанено в приемно семейство 
по време на мобилност в страните на партниращите училища. 

⃝ Доброволно предоставям личните данни на детето ми, необходими за 
осъществяване на дейностите, както и да информирам ръководителите за 
здравословното състояние на детето ми. 

⃝ Давам съгласието си детето ми да бъде снимано по време на дейностите, 
организирани по проекта и снимките да бъдат публикувани. 

 
 
 
...................20   г.                                                                   Родител: ........................... 


