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„21st Century Teaching (Acquiring Skills and Expertise Using Mobile Devices and the Future 

Classroom)“ 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ 

 

 

Участниците в проекта и транснационалните визити трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

1. Подадено заявление за участие в екипа на проекта. 

2. Легитимност - кандидатът да е ученик дневна форма на обучение в ПГЕ “Джон 

Атанасов“ Стара Загора, както и към крайната дата на проекта да бъде редовен ученик. 

3. Активно участие в дейностите по проекта, мотивация и желание за продължаване на 

дейностите от всички етапи на проекта. 

4. Ученици, които принадлежат към някоя от целевите групи на проекта. 

5. Възрастови  критерии – 9-ти,10-ти и 11-ти клас. 

6. Ученици, чиито родители приемат условията на провеждане на международните срещи 

на проекта: 

6.1. Настаняването в партньорските страни е в семейства на ученици; 

6.2. Проектът финансира пътни разходи, настаняване и храна. Родителите осигуряват 

средства за лични разходи; 

6.3. След закупуване на билети за пътуванията, родителите гарантират участието на 

ученика;   

6.4. Родителите подготвят за своя сметка документите на учениците – международен 

паспорт на ученика и нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители, 

ако е необходимо; 

6.5. По възможност родителите са съгласни да предоставят настаняване на ученик от 

партньорска страна за 5 дни при международната среща в България – април 2020 г. 

7. Среден годишен или срочен успех, в зависимост кога се извършва селекцията - Много 

добър и Отличен. 

8. Персонално дигиталнo портфолио: съответствие на съдържанието на портфолиото с 

изискванията на проекта; качество и творчески подход в изпълнението на портфолиото; 

оригиналност и естетичност на оформлението. 

http://pgeja-sz.com/
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9. Отлично ниво на ИТ умения и компетентности. 

10. Отлично владеене на английски език на комуникативно ниво и на нивото на проекта: 

комуникативност, богат речников запас, владеене на основни граматични структури и 

единици, владеене на английски език по терминологията на проекта. 

11. Ученици, които показват напредък и положително развитие в учебните и извънкласни 

дейности; надграждат техническото си образование в други легимни според МОН 

образователни учреждения, доказано с грамоти, дипломи, награди и други документи. 

12. Ученици, които с поведението си допринасят за добрия имидж на училището и спазват 

установените правила. 

13. Ученици, които са отличени с училищни, местни и национални награди в областта на 

техниката и темата на проекта. 

14. Да е общителен, възпитан и толерантен, без наказания и безпричинни отсъствия 

15. Интервю: 

- Владеене на английски език 

- Презентационни и комуникативни умения; 

- Представяне на аргументирани отговори; 

- Инициативност и организираност. 

 

Портфолио се представя на имейл: futureclassroom@abv.bg 

Електронният вариант на портфолиото е публикуван на сайта на училището - Европейски 

проекти. 
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