
 

P
ag

e
1

 

Често задавани въпроси при кандидатстване за 

      Национален знак за качество 

  

Знакът за Качество е престижна награда, която показва, че проектът е постигнал 

високо ниво според националните и европейски стандарти. Наградата ще подобри 

имиджа на вашето училище. Учениците ще получат стимул за работа по следващи 

проекти. Ще бъде изпълнен един от необходимите критерии за постигане на бъдещ 

Знак „eTwinning school“. 

 

Въпрос 1: На какъв език се попълва онлайн формулярът за Знак за качество?  

Съвет: По ваша преценка – на български или на работния език на проекта. 

  
Въпрос 2: Започнах да попълвам онлайн формуляра, но спрях за известно 

време  и всичко е изчезнало. Отново ли да започвам?   

Съвет: Създайте текстов документ на своя компютър. Отворете онлайн 

формуляра. Попълнете първата страница, (дори и да е с непълна информация). 

Системата ще ви даде достъп до секциите от 2 страница с основната част, за да 

можете да преминете и да копирате. (Няма опция за автоматично сваляне на 

формуляра!). Запазете текстовия документ. В удобно за вас време можете да 

допълвате или редактирате информацията.  Когато сте готови с целия формуляр – 

копирайте текста секция по секция. Ще имате 30 минути, за да направите това. 

Подайте формуляра. 

  

Въпрос 3: Копирах текста от секцията във формуляра, но част от него 

липсва. 

Съвет: Обърнете внимание – във всяка секция на формуляра има указан брой 

ЗНАЦИ, вкл. препинателни знаци и интервали. Редактирайте и поставете отново. 

  

Въпрос 4: Имахме планирани дейности, които, поради извънредното 

положение (напр.) не успяхме да осъществим. Трябва ли да ги включа във 

формуляра? 

Съвет: Акцентирайте САМО върху това, което е извършено и е видимо в проекта, 

а не върху намеренията. 

  

Въпрос 5: Моят чуждестранен партньор вече е получил Знак за Качество. 

Значи ли това, че и аз ще получа? 

Съвет: Оценките се правят поотделно, не за целия проект. Знакът за качество е 

индивидуален и се присъжда от съответното Национално звено за координация.. 

Той е доказателство, че кандидатът е взел активно участие в проектните дейности 
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и е допринесъл за крайния успех на проекта. Именно затова е много важно да 

направите видима своята роля в изпълнението на проекта. 

  

Въпрос 6: Чуждестранният ми партньор вече е получил Знак за качество, а 

аз още не съм подал/а кандидатурата си. Късно ли е за това? 

Съвет: Кандидатурата за Национален знак за качество може да се подаде от месец 

май до края на месец август. Всяка Национална агенция определя кога да връчи 

Националните знаци за качество. Съобразете се с правилата на българската 

национална агенция. 

  

Въпрос 7: Проектът ни е приключил в предходната учебна година, но 

пропуснах да кандидатствам за Знак за качество. Мога ли да 

кандидатствам по-късно? 

Съвет: Кандидатурата за Национален знак за качество се подава през СЪЩАТА 

календарна година, в която е приключен проектът. Подадените след 1 септември 

кандидатури се разглеждат на следваща сесия. За да бъде разгледана 

кандидатурата, през последните 12 месеца трябва да има осъществени видими 

проектни дейности 

 

Въпрос 8: С колега работихме по проекта в екип и заедно попълнихме 

формуляра за кандидатстване за Национален знак за качество. Мога ли да 

го подам от името на двама/двете ни? 

Съвет: Кандидатурата за Национален знак за качество е ИНДИВИДУАЛНА и се 

присъжда според личното участие на членовете от екипа, подали онлайн 

формуляр. Всеки описва собствения си принос към проекта. Обърнете внимание –

кандидатури с идентичен текст се дисквалифицират и не преминават към 

етап оценка. 

  

Въпрос 9: Проектът ни е приключил и е удостоен с Национален знак за 

качество. Как да споделим тази награда с партньорите и учениците си? 

Съвет: Дори и да е приключен, проектът може да се отвори и да добавите 

страничка, в която да публикувате наградата си. Може да публикувате информация 

и в дневника на проекта. 

  

Въпрос 10: Получихме Национален знак за качество. Трябва ли да подавам 

нова кандидатура за Европейски знак за качество? 

Съвет: Не, кандидатства се само за Национален знак за качество. Европейският 

се присъжда на европейско ниво. На по-късен етап, ако сте получили Европейски 

знак за качество и сте автор на проекта, ви насърчаваме да кандидатствате за 

Европейска eTwinning награда. 


