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Проект „Под небето на Тоскана - иновативни практики в биологичното 

земеделие и селския туризъм” № 2018-1-BG01-KA102-047311, финансиран по 

линия на програма “Еразъм +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за 

граждани на тема „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския 

туризъм – с идея за бъдещето. 

 

Профил на участниците и критерии за подбор 

 

Проектът е насочен към потребностите на 9 ученици от ПГСС „С.Румянцев“, 

обучаващи се в 10 и 11 клас  по професия: „Агроеколог“. 

Учениците ще бъдат придружавани от 1 учител. 

Общата продължителност на мобилността е 2 седмици, в т.ч. 10 работни дни. 

Практиката ще се проведе през месец май 2018 г. 

 

Процедурата за подбор на участници ще се проведе при спазване на правилата за 

прозрачност и недискриминация, като целта е да се подберат най-добрите ученици, с 

най-висока мотивация и надежност като ползватели на проекта за мобилност. 

 

Право да кандидатстват за участие в мобилността ще имат всички ученици от ПГСС 

„С.Румянцев“, обучаващи се в 10 и 11 клас  по  професия: „Агроеколог“, които 

отговарят на следните критерии: 

- Среден успех за последната завършена учебна година минимум 5.00; 

- Максимален брой на допуснати неизвинени отсъствия за предходната учебна година: 

5 

 

Учениците подават в деловодството молба за участие и формуляр за кандидатстване с 

описана мотивация за участие по предварително утвърден от директора формуляр. 

 

Само при успешно положен тест  по „Биоземеделие и агроекология“ учениците ще 

бъдат допуснати до следващото ниво на подбор. 

 

Критериите, по които ще бъдат селектирани участниците за практиката в следващото 

ниво са:  

- Среден успех за последната завършена учебна година, с тежест 15 точки, като има 

ранкинг на успеха и съответно брой на получените точки; 

- Среден успех от специалните учебни предмети, общо за всички приключили   

учебни години, с тежест 20 точки, като има ранкинг на успеха и съответно брой на 

получените точки; 

- Мотивация за участие в практиката, с тежест 20 точки; 

 

- Ниво на професионална компетентност по Биоземеделие и Агроекология 

(теория), с тежест 30 точки; 

- Оценка за поведението на ученика, вкл. дисциплинираност и изпълнителност, с 

тежест 15 точки. 
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Показателите за всеки от критериите са съобразени с изискванията на проекта и 

средното образователно равнище на учениците в гимназията и точките от критерия ще 

са разпределени по тежест. 

 

Комисията, определена със заповед на директора за осъществяване на подбора на 

кандидатите ще заседава, като: 

- Разглежда само заявленията на тези кандидати, които са положили успешно тест по 

професионални компетенции; 

- Попълва карта за оценка на всеки кандидат; 

- Разговаря с всеки от класните ръководители на учениците и изисква писмена оценка 

по критерия, свързан с оценката на поведението на ученика; 

- Съставя протокол за дейността си. 

 

Списъкът с титулярите - 9 и резервите - 2 ученици ще се постави на видно място в 

гимназията и кандидатите ще бъдат информирани за резултатите. 

 

Учителят ще бъде подбран съобразно хорариума, който покрива по темите, свързани с 

проекта, като решението ще бъде на Педагогически съвет. 

 

 


