
    ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ” 

                                                  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

                    

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОДБОР  НА ПОЛЗВАТЕЛИ  

по проект  

„STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – синхрон между реалното и дигиталното" 

 

УЧИТЕЛИ 

I. Критерии за допустимост: 

1.  Учител по професионална подготовка, на постоянен трудов 
договор в ДФСГ „Интелект“  

Кандидатите подават заявление по 
електронна поща  

erasmus_dfsgintelekt@abv.bg, което се 
входира административно в деловодството 
на гимназията. 

2. Образователен ценз – минимум бакалавър  

3. Не по-малко от 3 години трудов стаж като учител и 
придобито ПКС -пето 

 

II. Критерии за класиране: 

1. Мотивационно писмо Мн. добра 
мотивация– 5 т. 
Добра мотивация– 3 
т. 
Ниска мотивация– 1 т. 

Мотивационно 
писмо; 
Европейско CV 

2. Резултат на кандидата от диференцираното оценяване за 
учебната 2020/2021 г. (резултатът (бр. точки) се вписва в 
поле „Други“ на CV) 

До 45 т. – 1 т. 
От 46 до 55 – 2 т. 
От 56 до 65 – 3 т. 
От 66 до 75 – 4 т. 
От 76 до 85 – 5 т. 
Над 85 – 6 т. 

3. Принос в разработването на настоящия проект 2 т. 

4. Ниво на дигитални компетенции 10 т. 

5. Ниво на езикови компетенции 10 т. 
 

УЧЕНИЦИ 

I. Формални критерии за допустимост: 

1. Ученик в 11. клас през учебната 
2021/2022 г. 

 Кандидатите подават заявление, 
справка за извънкласна и 
извънучилищна дейност (по образец) и 
мотивационно писмо, разработени за 
целите на проекта по електронна поща 
erasmus_dfsgintelekt@abv.bg, които се 
заверяват от класния ръководител и се 
входират в деловодството. 
Документите са достъпни на сайта на 
гимназията! 

2. Среден успех от 10. клас – минимум 
много добър   4.50 

2 т. - 4,50 до 4,99 
3 т. - 5,00 до 5,99 
4 т. - при успех 6,00 
 

3. Ученикът да няма наложено 
наказание за поведение  

 

4. Ученикът да не е участвал в други 
проекти по Еразъм + 

 

II. Мотивация, езикови и професионални компетенции и извънкласни дейности: 

1. Мотивационно писмо - мотивация Мн. добра – 5 т. 
Добра – 3 т. 
Ниска – 1 т. 

2. Тест за проверка на езиковото ниво – В1  

3. Тест за проверка на професионалното ниво по Информатика, 
Информационни технологии и Обща икономическа теория  

 

4. Справка за извънкласната и извънучилищната активност на кандидата през 
периода на обучение в ДФСГ „Интелект“ 

До 4 т. 
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