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 Трите имена: 

 Адрес:  

 Тел.: 

 e-mail:  

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ 

ГР. ХАСКОВО 
 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

С настоящото писмо желая да изразя своя интерес за участие в проект „МИСЛЕТЕ 

УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!” с рег.№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000074876 по 

Програма „Еразъм+“, КД1 - „Образователна мобилност на граждани“, сектор 

„Професионално образование и обучение“. 
  

Мотивите ми за кандидатстване са следните: 

 

Отговарям на общите изисквания на проекта:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Притежавам следните личностни качества: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Обученията, включени в проекта са на следните две теми:  

1. Повишаване на качеството в ПОО 

2. Зелени технологии и зелени умения 

В кое обучение желаете да вземете участие? Защо? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 По какъв начин придобитите знания и умения ще повлияят на професионалното 

Ви  развитие? Как ще ги внедрите във Вашата практика? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Как планирате да разпространите резултатите от проведеното обучение? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Въпросник за осигуряване на качеството в ПОО 

Моля, отбележете отнасящото се за Вас в съответното поле срещу конкретната дейност. 

Дейност Отлично Добро  Задоволително 

Планиране и подготовка на учебния 

процес 

   

Използване на интерактивни методи на 

преподаване 

   

Използване на дигитални медии и 

материали 

   

Практическа насоченост на учебната 

дейност и ориентиране към постигане на 

конкретни резултати 

   

Възпитателна работа с учениците с оглед 

пълноценно личностно развитие 

   

Насърчаване на учениците да участват в 

извънкласни дейности 

   

Насърчаване и подготовка на ученици за 

олимпиади, състезания, НВО 

   

Изграждане на екологично мислене у 

учениците. Изграждане на зелени умения. 

   

Работа с родители за подобряване на 

образователните резултати на учениците 

и намаляване на отсъствията 

   

Привличане на родителите да участват в 

училищни празници и инициативи  

   

    

Участие в вътрешноинституционални 

квалификации 

   

*Посочете конкретния брой 

 

 

Организиране на 

вътрешноинституционални квалификации 

   

*Посочете конкретния брой 

 

   

Участие в външноинституционални 

квалификации 

   

*Посочете конкретния брой 

 

   

    

Дигитални умения    

*Посочете конкретните умения 

 

   

Чуждоезикови умения     

http://www.pgds.org/
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*Посочете език и ниво 

 

Участие в проекти 

 

   

*Посочете конкретните проекти 

 

   

Разработване на проекти    

*Посочете конкретните проекти 

 

   

Организиране на извънкласни дейности – 

клубове, тържествени събития, културни 

мероприятия и др. 

   

*Посочете конкретните дейности 

 

   

Разработване на училищни планове, 

програми, материали за ДЗИ/ДКИ, 

училищна учебна документация, 

организиране на състезания, олимпиади и 

др. 

   

*Посочете конкретните дейности  

Участие в рекламна кампания на 

гимназията 

   

*Посочете конкретните дейности 

 

 

 

   

Получени награди, грамоти    

*Посочете конкретно 

 

 

 

Приложения: 

1. …………………………………………. 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

 

гр. ХАСКОВО, …………… 2022 г.                              С УВАЖЕНИЕ:   
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