ПОКАНА КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8. И 9. КЛАС
НФСГ набира кандидати за участие в международен проект
From Facebook to Tik Tok. Become a savy digital citizen / „Междукултурно европейско образование чрез
разнообразие, приобщаване и равенство“ , финансиран по програма „Еразъм+” КД2 („Партньорства за
училищен обмен"), номер на проекта: 2020-1-PL01-KA229-081622_5. Участници: Полша – координатор,
Гърция, Кипър, Португалия, Финландия, България.
РАБОТЕН ЕЗИК: английски
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: развитие на умения за междукултурно общуване и работа в международен екип,
комуникация на английски език, усвояване на знания и умения, които ще надградят представата за
отговорността на младите хора в дигиталния свят, ще култивират актуално гражданско поведение, ще
открият нови възможности, които предлагат цифровите технологии, ще развият своите социалните
компетенции и мотивация за успех.
Работните срещи по проекта ще бъдат в неучебно време / след часовете средно един или два пъти в
месеца. Първата работна среща на екипа от НФСГ ще бъде през октомври. Комуникацията ще е чрез ФБ
група и чат. Проектът ще бъде осъществен в рамките на 2 учебни години. Всеки ученик трябва да осъзнава,
че като стане част от проектната група, се ангажира последователно и дългосрочно да изпълнява
проектните задачи и следва проектните цели.
ЖЕЛАЕЩИТЕ да участват в проекта трябва да подадат необходимите документи на български език на
адрес: nfsg.rpopova@gmail.com в срок до 7 октомври 2020г. , а именно: мотивационно писмо с изразен
ангажимент към проектната работа, а не само към ученическа мобилност, отчетливо открояващи се
качества, таланти, социални умения, както и идеи, които биха могли да бъдат ценен принос в проектната
работа. и есе „Какво означава да си дигитален гражден според мен?“
ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
1.

Да са ученици в 8. или 9. клас в НФСГ.

2.

Да са мотивирани за участие в извънкласна дейност по проект „Еразъм+“.

3.

Да нямат наложени санкции.

4.

Да владеят английски на добро работно равнище.

В последствие ще са необходими следните документи:
1.Заявление до директора на гимназията.
2. Декларация от родител, че семейството се ангажира да е домакин на ученик/ци от проекта за
период от една седмица (за ученици, които ще участват в ученическа мобилност в друга
държава).
Преди всяка ученическа мобилност ще бъде обявен конкурс. Критериите за подбор на участниците са:
участие в проекта, участия в извънкласни дейности в НФСГ, социални умения и мотивация, успех в
училище, успех по първи чужд език, препоръки от учители, на ученика/ ученичката да не са налагани
санкции. За да пътуват в чужбина, на учениците е необходима декларация-съгласие и от двамата
родители.
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