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Формуляр за кандидатстване в конкурс „Глобално училище в действие“ 

 за изграждане на  устойчива мрежа „Глобално училище“ 

 

СРОК на подаване на предложението: до 16:00 часа на 13.03.2020 г. 

 

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Име на училище: 

 

Вид на училището (начално, основно, средно) 

Брой ученици: 

Брой учители: 

 

 

Адрес, град/село 

Име, телефон и имейл на лицето, представляващо 
учебното заведение: 

Име, позиция, телефон и имейл на лице за контакт 
във връзка с кандидатурата: 

 



 

 

Описание на населеното място, в което се намира 
училището (брой на населението, основен 
икономически сектор на заетост, какви са 
възможностите за учениците да се реализират 
след завършване на училище; как заобикаляща Ви 
среда влияе на живота на учениците във Вашето 
училище). (макс. 500 знака) 

 

Описание на по-широката общност  (какви 
икономически, социални, етнически, културни и 
други предизвикателства среща тя?).  

(макс. 500 знака) 

 



 

 

І. ОПИТ (макс. 3000 знака) 
 - Опишете по какъв начин в Годишния план и в 
Стратегията за развитие на училището, са 
застъпени гражданските и глобалните 
компетентности, които учениците във Вашето 
училище следва да развият;  
- Опишете как се осъществява придобиването на 
глобални компетентности в учебната програма, 
съобразно Наредбата за гражданското,  
здравното, екологичното и интеркултурното 
образование на МОН; 
- Моля посочете по-конкретно постигнатото в 
областта на ГО на следните четири нива: 
 
Ниво ученици – моля опишете 
1. Учениците са запознати с Целите за устойчиво 
развитие на ООН и са избрали да работят по-
специално по една или повече от тях. Моля 
посочете конкретен пример; 
2. Учениците са запознати с етичните стандарти на 
училището и са окуражавани да участват, 
например с инициативи на Училищния съвет или 
на ученически клубове: по енергийна ефективност 
в училище, устойчиво потребление, културен 
обмен, толерантност и ненасилие и др; 
3. Учениците се включват в срещи между учители, 
ученици и родители за планиране и провеждане 
на действия по изпълнение на глобалните цели за 
устойчиво развитие на локално равнище; 
4. Участие на ученици в олимпиадата по 
гражданско образование. 
Ниво учители – моля посочете  
1. брой учители, преминали курс за преподаване 
на теми, свързани с глобално образование и 
получили сертификат; 
2. добри практики за планирани и преподавани 
теми от сферата на ГО в различни дисциплини; 
3. добри примери за участие на учители в 
международен обмен или обучения; 

 



 

 

4. брой учители, ангажирани с координиране и 
ръководство на клубове и други извънкласни 
форми на работа по теми на ГО например по 
модул „Осигуряване на обучение за талантливи 
ученици за участие в ученическите олимпиади“. 

Ниво училище – моля опишете  
1. Ценностите на глобалното образование 
(култура на мира и права на човека, толерантност 
и ненасилие, устойчиво управление на ресурсите 
и др.) са интегрирани в управлението на 
училището; 
2. Вземат се мерки за равнопоставеност на 
момчетата и момичета в образователния процес 
и в извънкласни образователни или граждански 
инициативи; 
3. В училището се приема различието, вкл. по 
отношение на децата със СОП, децата чийто 
майчин език е различен от български, децата 
мигранти; 
4. Училището поддържа интернет страница и има 
потенциал да комуникира дейности в ГО; 
5. В училището има чуждоезиково обучение. 
 
Ниво общност – моля дайте примери за участие на 
училището в акции, кампании, доброволчески 
инициативи за решаване на местни проблеми и 
популяризиране на Целите за устойчиво развитие 
на ООН. 
 



 

 

ІІ.ИДЕЯ  ЗА ИНИЦИАТИВА/СЪБИТИЕ, конкурс за 
есе, среща за обмяна на опит, Модел ООН и друго 
- което да изгражда връзки в мрежата „Глобално 
училище“ (макс. 1000 знака) 
-Опишете накратко идеята си за реализиране на 
инициатива (събитие с поканени партньори от 
мрежата, конкурс за есе, среща на учители и 
педагози за обмяна на опит, Модел ООН и други), 
която да изгражда връзки в мрежата „Глобално 
училище“ и да подпомогне придобиването на 
глобални компетентности сред учащите се в по-
широк мащаб.  
-По какъв начин тази инициатива ще интегрира 
разгледаните по-горе нива на оценка: ниво 
ученици, учители, училище, местна общност. 

 

УСТОЙЧИВОСТ (макс. 500 знака) 
-Как предложеният проект ще допринесе за 
изграждане на успешно развиваща се мрежа 
„Глобално училище“ 
-Как предложеният проект ще утвърди престижа 
на глобалните училища като място за качествено 
образование и за придобиване на важни за 
обществото ни социални компетентности.  
-Как предложената инициатива ще помогне за 
изработване на механизми и стандарти за работа 
в мрежата „Глобално училище“. 
 

 

ОБХВАТ (макс. 500 знака) 
Брой обхванати училища.  
Моля използвайте количествени показатели. 

- Ниво ученици 
- Ниво учители 
- Ниво общност 

 



 

 

КОМУНИКАЦИЯ (макс. 400 знака) 
- Как ще бъде популяризирана 

инициативата? 

 

Период на изпълнение на дейностите: 
Имайте предвид, че предвидените дейности 
следва да приключат най-късно на 31.12.2020г. 

 

  

Критерий Максимален брой точки 
1.Опит в интегриране на теми и принципи на 
глобалното образование в учебния процес: 
Описаният опит демонстрира последователен 
подход за разширяване на обхвата, повече теми 
са включени в повече от една учебна дисциплина. 

5 т. 

2.Обхванати ученици и включване в учебен 
процес, извънкласни и извънучилищни 
дейности: 
Описаният опит демонстрира реализирана 
трайна промяна в поведението /знанията 
/уменията/нагласите на учениците. 
Учениците са инициатори на събития за 
популяризиране на Целите за устойчиво 
развитие на ООН и за прилагането им в училище. 
Учениците прилагат на практика мерки за 
икономия на ресурси и допринасят за изпълнение 
на Глобалните цели за устойчиво развитие. 
 

4 т. 

3.Обхванати учители  
Най-малко 5 учители са преминали подготовка 
по темите и методите на глобалното 
образование.; 
Най-малко 5 учители включват темите на 
глобалното образование в своите дисциплини. 
Значителен брой учители са инициатори на 
събития или на клубна дейност за 

4 т. 



 

 

утвърждаване на глобални ценности и глобални 
компетентности; 
Значителен брой учители са се включвали в 
международен обмен. 
4. Училищни политики и практики: 
-Училището демонстрира ангажираност в 
подготовката на учители по темите и 
методите на глобалното образование; 
-Описаните инициативи и практики доказват  
устойчива промяна в културата на училището в 
следствие на прилагането им; 
-Представени са планове и отчети за повишена 
енергийна ефективност в училище и други мерки 
за икономии на ресурси; 
- Училището споделя инициативи и най-добри 
практики за работа с родителите. 

4 т. 

Ниво привличане на цялата общност: 
-В училището е установена устойчива практика 
за въвличане на общността;  
-Училището е съпричастно към решаване на 
проблеми от обществен характер. 

3 т. 

Общо І 20 т. 

   
Оценка на предложението за инициатива за 
изграждане на  връзки в мрежата „Глобално 
училище“ 

 

Предложението може да бъде изпълнено в срок и 
с наличните ресурси.  5 т. 

Предложението ще допринесе за обмен на добри 
практики за училищни политики. 5 т. 

Предложението ще включи значителен брой 
ученици. 5 т. 

Предложението ангажира по най-добър начин 
учителите, като повишава тяхната 
въвлеченост и мотивация, както и допринася за 
повишаване на  тяхната квалификация. 

5 т. 



 

 

Предложението има потенциал да допринесе за 
повече публичност на мрежата като фактор за 
постигане на качествено образование. 

5 т. 

Общо II 25 т. 

Оценка І+ІІ 45 т. 
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