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СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА 

„Джон Атанасов“ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N3 

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Подбор на участниците 

 Всяко професионално училище излъчва един смесен отбор, който се състои от четирима 
състезатели, без ограничение по възраст – от 8 до 12 клас.  

 Водещ принцип за подбор на състезателите е отлично владеене на английски език, 

социално отговорно и комбинативно мислене и умение да работи в екип. 

 Идеята на състезанието е да даде възможност на ученици от различни професионални 

направления да приложат своите знания при разработване на избран от тях  социален 

проект или инициатива в полза на обществото. 

 

Насоки за представяне на идеята; опорни точки 

 Защо е значим и необходим този проект? 

 Към кого е насочен? 

 Какви дейности предвижда той? 

 Какви участници ще се включат? 

 Какви са очакваните резултати? 

 Какви ресурси са ви необходими за изпълнението му? 

 Каква медийна кампания бихте провели, за да дадете гласност на проекта? 

 

Провеждане на състезанието 

o Всички отбори трябва да пристигнат в СПГЕ „Джон Атанасов“ – ул. „Райко Алексиев” № 48 -  

най-късно в 8,45 часа. 

o Всеки участник трябва да носи документ за самоличност – бележник или лична карта.  

o Състезанието започва в 9 часа. 

o Отборите ще бъдат събрани заедно, за да им бъде разяснена задачата и критериите за 

успех: 

o На отборите ще бъдат предоставени материали, които да бъдат използвани като основа 

на писмения текст. 

o Ще им бъде разрешено за 15 минути да използват интернет за търсене на информация и 

идеи. 

o След това всеки отбор ще бъде отведен към самостоятелна стая, където ще се осъществи 

основната част от състезанието – отборно писане на  текст на английски език. 

o Отборите ще разполагат с 2,5  астрономически часа за създаването на текст. 

o Писмената работа трябва да бъде минимум 250 думи.  

o Отборът предава завършената работа на официален представител на комисията.  
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o Писмената работа се слага в голям плик. Този плик се запечатва от представителя на 

комисията и се изпраща за проверка в Pearson Longman България. 

o В малък плик участниците записват името на училището и трите си имена. Малкият плик 

се запечатва от представителя на комисията и се съхранява в СПГЕ „Джон Атанасов“ до 

деня на награждаването.  

o Малкият и големият плик са свързани чрез фиктивен номер. 

o След състезанието участниците ще се съберат отново в зала, където за около един час могат 

да се опознаят, да поговорят и да се позабавляват. 

 

Оценяване и обявяване на наградите 

o На 28-ми март в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“ ще бъде проведено събитие за 

обявяване на разултатите и наградите от състезанието. 

o На събитието ще бъдат поканени всички отбори, както и официални представители на всяко 

училище. 

o Както проверката на всички текстове, така и определянето на наградените писмени работи 

се извършва от представители на Pearson Longman България. 

o По време на събитието представители на Pearson Longman обявяват текстовете, печелещи 

награда във всяка категория, чрез техните фиктивни номера. Малкият плик със съответния 

фиктивен номер се отваря пред публиката и имената на участниците в отбора се обявяват. 

 

Документация и контакти 

o Всяко училище трябва да има учител координатор, който отговаря за селекцията и участието 

на отбора, изпраща необходимите документи в указаните срокове и е на разположение при 

допълнителни въпроси.  

o Главен координатор на състезанието е Ива Петкова, старши учител по английски език в СПГЕ 

„Джон Атанасов“  – iva.pe@abv.bg. 

o Възникнали въпроси в хода на съвместната ни работа, както и попълнените приложения по 
документацията, изпращайте на Ива Петкова. 

o Списъкът с документи, който ще получите, включва: 
o Покана за участие към училището 
o Приложение N1 – Заявка за участие на училището – моля изпратете до 20.01.2020г. 
o Приложение N2 – Покана към учениците 
o Приложение N3 – Регламент на състезанието 
o Приложение N4 – Списък на участниците в отбора на училището – моля изпратете до 

10.02.2020г. 
o Приложение N5 – Декларация от отбора за спазване на етично поведение – моля 

изпратете до 10.02.2020г. 

 

 

Желаем на всички успех! 
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