
                                   
                                 51. СУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ 

Покана 
за участие в проект по програма Еразъм+ 

№ 2020-1-PL01-KA229-081898_2 „My school is cool“                       
Скъпи ученици, 

Каним ви да участвате в проект по програма Еразъм+ „My school is cool“ , който стартира сега и 
ще продължи до 2022г. с възможност за удължаване.   

В проекта участват училища от пет държави: от Полша, Латвия, България, Турция и Румъния.           

Основната цел на проекта „My school is cool” е изравняване на образователните възможности 
по майчин език, английски език, математика и науки на ученици от 11 до 13 години чрез 
сътрудничество между ученици с високи образователни способности и ученици с по-ниски 
образователни способности и подобряване на мотивацията за учене. 

Най-важният приоритет е учениците да придобиват и развиват знания по отношение на 
основните способности и ключовите компетенции. 

АКО сте на възраст от 11 до 13 /5-7 клас/,  УЧАСТВАЙТЕ СЕГА! 

Този проект може да бъде възможност за вас … 

• да подобрите английския си език   
• да повишите мотивацията си за учене и нивото на резултатите от обучението Ви 
• да участвате активно в училищния живот /семинари, програми, изложби, конкурси/ 
• да упражните и усъвършенствате компютърните си умения като използвате 

приложения като Google Meet, Zoom, Kahoot, Quizizz, QR codes, Scratch, Animoto, 
Installing, Google Docs, Padlet.com и други. 

• да създадете нови приятелства и да изградите добри междуличностни отношения с 
деца от различни европейски страни   

• да осъществате контакти чрез различни канали на онлайн комуникация  
• да работите заедно в екип за създаване на съвместни продукти 
• да посетите партньорските училища и да увеличите познанията си за бита, историята и 

културата на хората от страните участнички 
• да разширите кръгозора си и да откриете нови интересни посоки за бъдещото си 

развитие 

Ако искате да участвате, попълнете анкетата:  

Изпратете мотивационно писмо с актуална снимка, вашето име, възраст и клас, в което да 
предствите мотивите си за участие на имейл: projects@51school.bg 

Организираме конкурс за лого:  

Моля всички проекти за лого да бъдат изпращани до 30 ноември 2020г. на имейл: 
projects@51school.bg  


