ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА ”ДЖОН АТАНАСОВ”
6001 град Стара Загора
бул. ”Никола Петков” № 4
http://pgeja-sz.com

телефон: 0879 369991
тел/факс: 042 681 277
e-mail: pgesz@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“
СТАРА ЗАГОРА

З А Я В Л ЕН И Е
от …………………………………….............................................................................................
ученик/ученичка в ……................клас,
специалност………………...........………………..........................................................................
учебна 201.../201... година
телефон за контакт: ……………............………..
е-mail: ....................................................................

ОТНОСНО: Включване в целева група за транснационална визита по проект 2018-1-DE03KA229-047322_3 „21st Century Teaching (Acquiring Skills and Expertise Using Mobile
Devices and the Future Classroom)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам желанието си да бъда включен(а) във втората транснационална визита до
гр.Севиля, Испания по проект 2018-1-DE03-KA229-047322_3 „21st Century Teaching
(Acquiring Skills and Expertise Using Mobile Devices and the Future Classroom)“ през
учебната 201.../201... година.
Прилагам:
1. ................................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
С уважение: .............................
/ ............................................../
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ

1. Активно участие в дейностите по проекта, мотивация и желание за продължаване на
дейностите от всички етапи на проекта; ученикът изработва материали, презентазии по
проекта:
10 точки
2. Персонално дигитално портфолио:

10 точки

- Съответствие на съдържанието на портфолиото с
изискванията на проекта;
- Качество и творчески подход в изпълнението на
портфолиото;
- Оригиналност и естетичност на оформлението;
3. Отлично ниво на ИТ умения и компетентности -тест

4 точки
4 точки
2 точки
30 точки

4. Отлично владеене на английски език на комуникативно ниво и на нивото
на проекта:
30 точки
- комуникативност-интервю
- богат речников запас
-владеене на основни граматични структури и единици
-владеене на английски език по терминологията на проекта

12 точки
12 точки
3 точки
3 точки

5. Ученици, които показват напредък и положително развитие в учебните и извънкласни
дейности, допринасят за добрия имидж на училището награждат техническото си
образование в други легитимни според МОН образователни учреждения, доказано с
грамоти, дипломи, награди и други документи.
20 точки

Общо: 100 точки

Внимание! Съгласно условията на проектната документация, в проекта могат да бъдат
включени само ученици от подходящи за проектните цели и целите на
транснационалните визити специалности.

Критериите са утвърдени със Заповед на директора № 90 / 30.11.2018 г.
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