
П Р О Т О К О Л

№1/10.05.2018 г.

от заседанието на оценителната комисия, назначена със

Заповед № 01 / 27.04.2018 г.

на Председателя на УС на СПСПД ФИЦЕ- България

по проект

“U.P.G.R.A.D.E. - Обединени професионалисти за създаване на обучителни

ресурси за обучители за възрастни”, финансиран от програма “Еразъм +” на

ЕК

Днес, 10.05.2018 г. в 12.00 ч. в офиса на СПСПД ФИЦЕ-България, находящ се на

ул. ”Шести септември” № 33, ет.6, на основание Заповед № 01 / 27.04.2018 г. на

Председателя на УС на СПСПД ФИЦЕ-България се събра комисия в състав:

1. Дашенка Кралева - председател

2. Ивайло Тепавичаров - оценител

3. Херман Радлер - оценител(участващ чрез видео-връзка)

Комисията разгледа 2 кандидатури за участие в мобилност по проект

“U.P.G.R.A.D.E. - Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси

за обучители за възрастни”, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК.

Комисията разгледа и оцени кандидатурите съгласно предварително одобрена

Методика за оценка, включваща следните критерии:

 Образование в областта на хуманитарните науки - психология, социални

дейности, педагогика(кандидатът може и да е студент, обучаващ се в някое от

тези професионални направления);

 Практически опит в работата с деца и младежи, настанени в резидентни

услуги;

 Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца и

младежи, настанени в резидентни услуги;



 Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.

 Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със

сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест)

Кандидатстването в конкурса се осъществи чрез електронно подаване на документи

и попълване на електронен формуляр, включващ въпроси свързани с опита и

мотивацията на кандидатите, както и стандартизиран тест по английски език, в

съответствие с Методиката за оценка, одобрена със Заповед на председателя на УС

на СПСПД ФИЦЕ-България № 01 / 27.04.2018 г.

III. Решение на оценителната комисия:

След определяне точките на кандидатите по критериите, заложени в методиката за
оценка, общия брой точки беше сумиран. Кандидатите получаха следния сумарен
брой точки:

Милена Анастасова - 31

Боян Боев - 30

В съответствие с изискването за минимален сумарен резултат от 25 точки, Милена
Анастасова и Боян Боев са одобрени за участие във втори етап на процедурата.

Особено мнение на член на комисията и мотиви:

Няма членове на комисията с особено мнение.

Оценителна комисия:

Председател/оценител: Дашенка Кралева.......................................................................

Оценител: Ивайло Тепавичаров.......................................................................................

Оценител: Херман Радлер(участвал чрез видео-връзка).................................................

Протоколчик:

Катерина Иванова

Дата: 10.05.2018 г.


