
                                                 

Заявление за участие в мобилност С2 

в Sehit Adil Erdogan Ortaokulu, Анкара, Турция 

по проект “Let’s help our Earth live longer”,  

в периода 16.10.2022 г. – 21.10.2022 г. 

 

    Проектът на Програма Еразъм+ “Let’s help our Earth live longer” има за 

цел  учениците да обменят добри практики в областта на опазването на 

околната среда и климатичните промени с връстници от страните 

партньори Италия, Португалия, Румъния, Турция и България. 

    В мобилност С2 Анкара, Турция като преки участници ще се включат 4 

ученици от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, 

придружени от двама учители. 

     Критерии за избор на ученици за участие в мобилност С2  на проекта  

“Let’s help our Earth live longer” на тема “Let’s help our Earth live longer”, 

която ще се проведе в Анкара, Турция в периода 16.10.2022 г. – 21.10.2022 

г.  

1. Да бъде ученик в пети - седми клас в Първо основно училище „Св. Св.  

Кирил и Методий“ през учебната 2022/2023 г. 

2. Да има отлични знания и умения по английски език – ниво А2. 

3. Формирани дигитални умения. 

4. Да участва активно в реализирането и разпространението на проектните 

дейности. 

5. Да няма наложени санкции. 

6. Да не е участвал в други мобилности по Програма Еразъм+ през 

учебните 2021/2022  и 2022/2023 година. 

7. Да изготви и представи пред училищна комисия презентация на тема 

“Let’s help our Earth live longer”. 

    За заявяване участието в мобилност С2 Анкара, Турция е необходимо 

попълване на електронно заявление от родител на ученика в срок до 17:00 

часа на 22.09.2022 г. 

    Линк към електронния формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ  

С учениците, подали заявление и отговарящи на критериите, ще се 

проведе среща с комисията, за която трябва да подготвят кратко 

https://sehitadilerdoganortaokulu.meb.k12.tr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_TMC3XONwxZPtBzI94mKqLxUMkdWVVhDTjNHOVhMNFVPV0RWNTM4NUJQWC4u


представяне на английски език и  презентация на тема “Let’s help our Earth 

live longer”. 

След представянето, училищната комисия ще проведе заседание за 

обобщение и изготвяне на списък с одобрените ученици-участници в 

проекта, за който те своевременно ще бъдат уведомени по електронните 

си пощи в Office 365. 


