
      

 

  

Основно училище „Христо Смирненски“  град Раковски 

    4150 Раковски, пл.  „България” № 4, тел.: 03151/3052, 2246 

e-mail: ouhrsmirn@abv.bg                  www.smirnenski.com 

 

                                  

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с планирани мобилности за участие в краткосрочен обмен на ученици по 

проект DIAGNOSE NATURE & PRESERVE NATURE (2019-1-RO01-KA229-

063028_4), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, Ключова дейност 2: 

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КД 219 – Училищни 

партньорства ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ обявява конкурс за избор на 

участници (ученици):  

 

- За участие в краткосрочен обмен в Португалия ––  2 ученици  

- За участие в краткосрочен обмен в Румъния   – 4 ученици  

- За участие в краткосрочен обмен в Полша – 4 ученици  

- За участие в краткосрочен обмен в Турция  – 4 ученици  

-  

Във връзка с планирани мобилности за участие в краткосрочен обмен на ученици по 

проект LITTLE SOCIOPRENEURS  (2018-1-CY01-KA229-046904_4), съфинансиран по 

програма „Еразъм +“ на ЕС, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен 

на добри практики ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ обявява конкурс за избор 

на участници (ученици):  

 

- За участие в краткосрочен обмен в Кипър  –  4 ученици  

 

Изисквания към участниците:  

 Да бъдат записани в V и VI клас през учебната 2019/20 г.  

 Да имат много добри умения за общуване на английски език  

 Да имат добри комуникативни и социални умения  

 

Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия, 

определена със заповед на Директора на училището и ще се проведе на два етапа, 

съгласно предварително определени критерии.  

 

ПЪРВИ ЕТАП –  

Есе на английски език по зададена тема, съобразена с възрастовите  особености и 

езиковите възможности на учениците  

17.12.2019 г. (вторник), 14:00 ч.  продължителност: 60 мин.  

ВТОРИ ЕТАП 

Мотивирано изложение /интервю/ за  желанието на учениците да  участват в 

краткосрочен обучителен обмен  

17.12.2019 г. (вторник), 15:15 ч.   

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР 

1. Участниците ще бъдат класирани според общият брой точки, получен от точките от 

есето и точките, получени от мотивираното изложение за участие в обучителния обмен.  

mailto:ouhrsmirn@abv.bg
http://www.smirnenski.com/


      

 

  

Основно училище „Христо Смирненски“  град Раковски 

    4150 Раковски, пл.  „България” № 4, тел.: 03151/3052, 2246 

e-mail: ouhrsmirn@abv.bg                  www.smirnenski.com 

 

2. Есетата на  учениците ще бъдат оценявани по следните критерии: 

 Ниво на владеене на английски език за съответния клас (формална правилност, 

точност и разнообразие на лексиката, разбираемост, съдържание и организация 

на изложението) 

3. Мотивация за участие в краткосрочен обучителен обмен на ученици  - установяване 

на личностните качества на учениците, които отговарят на потребностите на екипа и 

изискванията на проекта. 

 

Окончателният състав от 18 ученици ще бъде определен от Комисията след 

провеждане на всички етапи на избора на участници.  Резултатите от подбора ще се 

обявят до три дни след провеждане на последния етап. 

 

 

 Директор: Нина Недева  
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