МОБИЛНОСТ В ПОРТУГАЛИЯ 6-12.02.2022 г.
Във връзка с планирана мобилност за участие в краткосрочен обмен на ученици
по проект From Facebook to TikTok. Become a savvy digital citizen по програма
„Еразъм+” КД2 („Партньорства за училищен обмен") с ученици от девети и десети
клас, проектният екип на НФСГ обявява конкурс за избор на 4 участници
(ученици) с цел участие в краткосрочен обмен в Португалия, гр. Моита.
Изисквания към кандидатите:










да са участници в проекта;
семейството се ангажира да е домакин на гостуващ/и ученик/ци от
проекта, когато мобилността се осъществява в България и НФСГ
посреща 5 делегации от училищата партньори;
ученикът/чката може да пътува сам/а в чужбина - необходима е
декларация-съгласие;
заверена от нотариус, подписана и от двамата родители;
ученикът/ученичката е демонстрилал/ла отговорност и ангажираност към
проведените вирутални международни активности през миналата учебна
година като част от проекта, както и е участвал/а в локалните активности;
на ученика/ученичката не са налагани санкции;
ученикът/ ученичката да притежава зелен сертификат или ясно да
декларира, че по време на осъществяване на мобилността, ще има
такъв, което е условие за участие в пътуване;

Желаещите ученици изпращат есе на тема „Три съвета за безопасно
поведение в дигитална среда, отправени към моите връстници" на email:
popova.r@nfsg-sofia.org и bozhikov.k@nfsg-sofia.org в срок 26.11.2021 г.
Есето може да бъде написано на български или на английски език. Обем - една
страница с препоръчителен размер на шрифта 12. Задачата е по интересен и
забавен начин да се демонстрира и ангажираност към проблематиката, и
нестандартен подход, и поглед към по-малко
актуални, но важни според вас теми, обвързани с проблема. При изпращането
на своето есе учениците използват училищния си email.
В последствие всички заявили участие ще бъдат поканени на интервю.
Всеки кандидат ще получи лично съобщение в електронния дневник и на имейл
за часа на интервюто.

Критерии:








мотивация за участие в проектните дейности, демонстрирана по време на
събеседването;
участие в проектните дейности/ или в други училищни инициативи през
изминалата учебна година;
креативност и убедителност на аргументацията, демонстрирани в есето;
социални умения;
успех по първи чужд език от миналата учебна година;
липса на наложени санкции;
комуникация на английски език.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени до три дни работни дни след
провеждане на интервюто на сайта на проекта. Индивидуалните резултати на
участниците в подбора ще бъдат предоставени на ученика в имейл.

