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Този проект  се финансира по програма “Еразъм+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, 
сектор „Училищно образование“ 


ДО
ДИРЕКТОРА
на Национална търговска гимназия
ПЛОВДИВ


ФОРМУЛЯР

за кандидатстване за участие в международно обучение

От ____________________________________________________________________________________ 
(име, презиме и фамилия)






















ЕГН/ЛНЧ    					длъжност _____________________________________ 

Учител по: ____________________________________________________________________________			                       			
живущ(а) в гр./с. _______________________________, община ______________________________,

област _____________________________, ж.к./ул. __________________________________№______,

бл. ____ вх.____, ет. ____, ап. _____, тел. за контакти _____________________________________,



Критерии и показатели
точки
самооценка
комисия
Участие в екипа за изготвяне на проектното предложение
40


Проучване на нуждите на учителите
Проучване на организациите предлагащи обучителни услуги
Избор на партньорски организации
Избор на обучителни курсове
	Участие в разработване на Стратегия за интернационализация
	Участие в описанието на проектното предложение

Изготвяне на план за разпространение на проектните резултати
Участие в провеждане на предварителната подготовка на участниците
5
5

5
5
5

5
5

5


Кореспонденция с партньорските организации
12


Изготвяне на писма
	Комуникация относно подходящи курсове
Извършване на преводи 
4
4
4


Организиране и провеждане на дейности в НТГ, участие в постоянни комисии
14


ДЗИ
	НВО
	олимпиади и състезания
други ________________
4
4
4
2


Участие във вътрешноквалификационната дейност на НТГ
6


като обучител (по какво, кога)_____________________
________________________________________________
като обучаем
4

2


Опит от участие в други проекти (посочете какви)
20


Национални _________________________
	на РУО ______________________________ 
	eTwinning ___________________________
	Еразъм+ _____________________________
други ________________________________
4
4
4
4
4


Работа в извънкласни дейности с ученици (брой групи, брой ученици)
6


Твоят час
	Занимания по интереси
други  ______________________

2
2
2


Ниво на владеене на английски език, ( приложение 1)
4


А1, А2
В1
В2
С1
С2
--
1
2
3
4


Дигитални компетенции, ( приложение 2)
6


Основно ниво
	Самостоятелно ниво
	Свободно ниво
2
4
6


Наличие на мотивация за развитие в педагогическата област и визия за приложения на получените знания, умения и компетенции от мобилността.

12


Описани мотиви /ясно и в достатъчна степен/ за участие в квалификационния курс.
Кандидатът е запознат с профилите и програмите на квалификационните курсове и те съвпадат с визията му за иновации.
Наличие на описание, как получените знания, умения и компетенции ще подобрят, или променят пряката му/й работа в училище.
Описание на дейностите, които ще бъдат предприети за внедряване и разпространение на резултатите от обучението.
3

3


3


3


Участвали ли сте в обучения в чужбина с финансовата подкрепа на НТГ- Пловдив?
Да
Не

---
10


ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ
130




	Самооценката на познанията на английски език се извършва на база „Единни критерии по езици – матрица за самооценка Европас“

Самооценката на познанията по дигитални компетентности се извършва на база „Дигитални компетенции – Матрица за самооценка - Европас“. 
	По преценка на кандидата могат да бъдат приложени сертификати за придобити допълнителни умения, преминати курсове, обучения и семинари от последните две години, подкрепящи кандидатурата за тематичната област на избраната мобилност.

Кандидат:…………………………………………………………………………….. 
(трите имена, подпис)

Оценител 1:…………………………………………………………………………….. 
(трите имена, подпис)

Оценител 2:…………………………………………………………………………….. 
(трите имена, подпис)

