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Три лесни стъпки към Националния eTwinning знак за качество 

  

Националният знак за качество се връчва от Националното звено за координация 

и е личен. Присъжда се на всеки учител, допринесъл за успешното реализиране на 

eTwinning проект. Ако Вие сте такъв учител, координатор или партньор, и искате да 

получите признание за положения от Вас и Вашите ученици труд - подгответе и 

подайте своята кандидатура за Знак за качество. Нашите съвети ще Ви улеснят!  

Не забравяйте: Знакът за качество е признание за личния принос на всеки 

учител при успешното реализиране на проекта. Качествено подготвената 

кандидатура е ключ към успеха!  

Стъпка 1  

Запознайте се с онлайн формуляра за Знак за качество 

 Влезте в своя eTwinning Live  

1. Отидете в раздел „Проекти“. 

2. Намерете Вашия проект и кликнете върху „Кандидатствайте за Знак за 

качество“. 

3. Попълнете всички полета с необходимата информация и осигурете 

доказателства за вашата работа. 

Полезен съвет:  

1. Формулярът за Знак за качество има за цел да представи различни аспекти 

от работата на екипа, реализирал проекта. Той е разделен на няколко 

страници. Попълва се на български език. Всяко поле е с 

допустим/определен брой символи. 

 

2. На своя компютър създайте текстов документ с въпросите, които трябва 

да разработите, за да кандидатствате за Национален знак за качество. 

Обмислете и предварително попълнете в него цялата информация, 

представяща положителните страни на вашия проект.  

 

 

3. Приложете доказателства/информация/линкове, които не са видни в 

работното пространство, но са значим резултат от партньорството.  

Стъпка 2 

Работа с онлайн формуляра за Знак за качество – кратко описание на проекта 
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1. Кратко описание – това е визитната картичка на Вашия проект - бъдете 

креативни! Нека изложението да е кратко, но да представя основните черти 

на проекта и аспектите, които Вие считате, че са особено успешни. 

Полезен съвет: 

Опишете основната идея на проекта, като включите информация за: 

- целите, които сте си поставили; 

- дейностите, които сте реализирали, за да постигнете целите; 

- резултатите, които сте постигнали. 

  

2.  Връзки към резултатите от проекта – публикувайте линкове с препратка 

към всички крайни продукти – общи или създадени само от Вашия клас/група. 

Полезен съвет: 

Предварително отворете и проверете дали посочените от Вас линкове са 

актуални. 

3.  Други документи: прикачете материали, които имат отношение към 

работата по проекта, но не са представени в работното пространство на 

проекта или друга онлайн платформа. 

  

Стъпка 3 

Работа с онлайн формуляра за Знак за качество – описание на проекта според 

критериите за оценка: 

Критерий Педагогическо новаторство и творчество 

Поставете акцент върху:  

-     актуалността на избраната от екипа тема, ползите от проектната  

работа за вас и вашите ученици; 

-      използваните педагогически методи на работа; 

-     взаимодействието и съвместната работа между учениците във 

Вашия и международния екип, между Вас и Вашите ученици 

Полезен съвет: 

Всеки раздел от формуляра съдържа ограничен брой символи. Акцентирайте 

върху важното и значимото, допринесло за постигане целите на проекта. 

 Критерий Интегриране в учебната програма 

 Опишете:  
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-  как интегрирахте проектната работа в учебната програма и по кои 

учебни предмети; 

-  осъществихте ли междупредметни връзки; 

-  с какво проектната работа беше полезна за Вас и учениците Ви. 

Полезен съвет: 

Бъдете конкретни. Опишете работния процес, участниците, дейностите, 

инициативите, крайните продукти и др.  

Критерий Сътрудничество между училищата партньори 

Опишете процесите на Комуникация и Сътрудничество между училищата, 

участващи в проекта. 

 

Важно е да направите разлика между Комуникация и Сътрудничество: 

1.  Комуникация. 

Ефективната онлайн комуникация е едно от важните условия за успеха на всеки 

проект. Тук е мястото да представите: 

-    как беше осъществен диалогът между членовете на Вашия екип и 

колегите от партньорските училища; 

-    как учениците общуваха/осъществиха и поддържаха връзка/ 

помежду си; 

-    какви съвместни инициативи бяха реализирани; 

-    инструментите за комуникация, които използвахте; 

-    как се справихте с възникнали трудни ситуации. 

Полезен съвет: Покажете как проектната работа е помогнала на учениците да 

развият своите комуникационни умения. 

 2. Сътрудничество 

Опишете съвместната работа на Вашия и международния екип, като включите 

информация за: 

- предварителната подготовка и планирането на проектните 

дейности – в рамките на проекта, и Вашето лично участие в 

процеса; 

-  организацията на работното пространство / TwinSpace; 

-  разпределението на отговорностите между партньорите; 

-  изработените общи крайни продукти. 

Полезен съвет: 

Илюстрирайте своите думи с линкове препратка към страниците в TwinSpace на 

Вашия проект. 
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Критерий Използване на технологиите 

ИКТ инструментите играят важна роля в проектната работа, но учителят е този, 

който ги подбира в съответствие с педагогическите цели на проекта и 

възрастовите особености на учениците. Разкажете кои ИКТ инструменти 

използвахте, като аргументирате своя избор; с какво бяха полезни те, какви 

правила за интернет безопасност спазвахте. 

Полезен съвет: Поставете линкове с препратки към два или три крайни продукта, 

илюстриращи Вашите думи. Така ще осигурите видимост на продуктите. 

Изброяването на множество ИКТ инструменти и приложения не е гаранция за 

ефективна проектна работа. 

Критерий Резултати, въздействие, документация 

Всеки проект е уникален, тъй като проблемите, участниците и обстоятелствата са 

различни. Покажете уникалността на своя проект, като разкажете за: 

-       участието на учениците в проектната работа; 

-       знанията и уменията, придобити от членовете на Вашия екип 

(ученици и учители); 

-       етапите на проектната работа – планиране, описание на 

дейностите, оценяване, обратна връзка; 

-       резултатите от проекта и как те са представени онлайн. 

Полезен съвет: Опишете дейностите, реализирани от Вас и Вашите ученици като 

част от общата работа по проекта. 

Личен принос за успеха на проекта 

Опишете: 

-    дейностите, които реализирахте със своите ученици като част 

от общата работа по проекта; 

-    Вашата роля и ролята на Вашите ученици в екипа; как 

допринесохте за крайния успех на проекта; 

-    етапите на проектната работа – планиране, реализираните 

дейности, оценка, обратна връзка; 

-    резултатите от проекта и как те са представени онлайн. 

Полезен съвет: Покажете какъв е приносът на Вашия екип за крайния успех 

на проекта. 

Не забравяйте: Доброто предварително планиране, сътрудничеството и 

комуникацията в екипа, правилният подбор на ИКТ инструменти и 

оригиналното портфолио/TwinSpace на проекта са гаранция за успешно 

реализиран eTwinning проект! Успех! )  


