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ПРОТОКОЛ 
№ 3 / 03.06.2016 г. 

 

 Днес, 03.06.2016 г., от 13:20 часа в ПГЕЕ „К.Фотинов”, във връзка с изпълнението на 

проект по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани, 

сектор „Училищно образование“ на тема: „Иновативни методи на преподаване на английски 

език“, номер: 2016-1-BG01-KA101-022988,  се проведе работна среща на екипа. 

 На срещата присъстваха: 

1. Коста Папазов- Директор; 

2. Инж.Евелина Ганчева- координатор на проекта; 

3. Станислава Арсенова – член на екипа; 

4. Инж.Стоянка Джигарова - член на екипа; 

5. Инж.Маргарита Станева – член на екипа. 

 Целта на работната среща беше разглеждане документите на кандидатстващите учители 

и избор на участници в проекта. Критерии за оценка: 

   

№ Критерии 

Максимал

ен брой 

точки 

Брой точки 

  
80 

Силвия 

Добрева  

Венета 

Терзиева 
1.  Да е член на педагогическия колектив на ПГЕЕ “К. 

Фотинов“ Бургас и да има трудов стаж най-малко 3 

години 

10 

10 10 

2.  Да е учител по английски език със завършена 

магистърска степен 
10 

10 10 

3.  Да осъществява най-малко 18 часа 

преподавателска дейност на седмица като учител 
10 

10 10 

4.  Да участва активно в живота на училището, както в 

задължителната учебна дейност, така и в 

извънкласните дейности 

10 

10 10 

5.  През годините като учител в гимназията да работи 

активно с ученици, да има изведени ученици във 

вътрешноучилищни, общински и национални 

конкурси и състезания в областта на преподаване 

10 

10 10 

6.  Да има възможност и желание да участва в 

обучение, провеждащо се в страна от Европейския 

съюз 

10 

10 10 

7.  Ясна мотивация, за да сподели опита и добри 

практики, придобити от квалификационния курс 
10 

10 10 

8.  Да има опит в работа по проекти 10 10 10 

 Общ брой точки   80 80 
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Подадени бяха документи от учителите по английски език в гимназията Силвия Добрева и 

Венета Терзиева. Документите бяха по образец и европейски стандарти: CV /автобиография/, 

заявление за участие в проекта и мотивационно писмо. Мотивацията, пояснена в заявлението 

покрива нуждите на проекта и изпълнение на поставените цели. 

В резултат на разгледаните документи учителите бяха избрани за работа по проекта и за участие 

в структуриран курс във Великобритания за периода 01.08.до 12.08.2016 г. Горепосочените 

учители се ангажират със следване целите на проекта, изпълняване на посочените задачи, 

изпълнение на дейности по разпространение на резултатите, оценка и въздействие на проекта.  

 

 

 

Коста Папазов 

Директор на ПГЕЕ 

 

 

 


