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Дейност eTwinning на Европейската комисия – 

модерното училищно партньорство 
 

В допълнение към основната си дейност по Програма „Еразъм+“ и 

Програма „Европейски корпус за солидарност“, ЦРЧР администрира и 

съпътстващи и подпомагащи Програмата дейности, а именно дейностите 

„eTwinning“. „Европас“, „Евридика“, „Еврогайдънс“, „Евродеск“ и ECVET.  

Дейност eTwinning, създадена през 2005г. по поръчение на EК, за да 

насърчава електронното сътрудничество и партньорство между училищата в 

Европа, от 2014г. е част от Програма „Еразъм+” (2014-2020). На европейско 

ниво се координира от Централно звено за координация, а на национално ниво 

– от ЦРЧР. В България работи екип от ЦРЧР и 15 национални eTwinning 

посланици.   

Основните национални eTwinning постижения за 2020г. са: 

 Обучение на място по дейност eTwinning в град Тетевен – 22 

февруари 2020; 

 Информационен ден по Програма „Еразъм+“ и дейност 

eTwinning – 6 март 2020г., София; 

 Онлайн eTwinning обучение за студенти от Русенски университет – 

24 април 2020; 

 Национален онлайн Семинар за професионално развитие „От 

реалното към виртуалното училище с eTwinning“, 25 – 30 юни 

2020г; 

 Девета национална онлайн Конференция „Насърчаване на 

четенето“, подтема – „Споделеното четене“, 28 – 31 юли 2020г.;  

 Онлайн eTwinning обучение по покана от ПГ „Васил Левски“, град 

Исперих – 29 – 30 юли 2020г.; 

 Национална онлайн среща на екипа eTwinning България – 04 

август 2020г; 
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 Онлайн и на място (Великотърновски университет) обучение 

„Български училища зад граница“ – Еразъм+ и eTwinning добри 

практики – 12 – 13 август 2020г; 

 Онлайн обучение „STEM & eTwinning“ – 20 – 26 август 2020г; в 4 

модула, над 90 участници; 

 еТwinning обучение на място – Бургас – 26 август 2020г; 

 Регионален eTwinning school & Eразъм+ семинар – онлайн – 

ориентиран основно към области Монтана и Враца – 27 – 28 август 

2020г; 

 Онлайн обучение – „Платформата eTwinning – място за 

съвременния учител“ – 3 – 4 септември 2020г; ориентиран основно 

към област Силистра и др.; 

 Онлайн eTwinning обучение за представяне на добри практики – на 

тема „eTwinning 2020“; 9 – 11 септември 2020г; 

 Еко лагер 2020 – Пътуващи зелени еко дни – Кюстендил, Сандански, 

Троян – на тема „Моят зелен град“; 09 – 11 септември 2020г.; 

 Онлайн обучение „Рестарт с eTwinning“ – 28 – 29 септември 2020г; 

 Информационно турне „Европейски мрежи без граници“ – 28 

септември – 02 октомври 2020г; 

 Онлайн надграждащо обучение за учители от град Добрич - 

“еТwinning – училището на утрешния ден“; 1 – 2 октомври 2020г; 

 Онлайн международен eTwinning семинар „Дигитални 

компетенции“, на английски език; 14 – 16 октомври 2020г; над 80 

участници от 15 държави. 

 Онлайн eTwinning обучение за напреднали – по покана от град 

Пазарджик; 14 ноември 2020г.; 

 Национален онлайн семинар „eTwinning & Еразъм+“, Обучение 

на директори – 24 – 25 ноември 2020г.; 
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 еТwinning обучение за студенти от Русенски университет „Ангел 

Кънчев“; 04 декември 2020г.; 

 Онлайн eTwinning – Еразъм+ обучение на преподаватели на деца 

със специални образователни потребности; 

 Национална онлайн церемония за връчване на Годишните 

eTwinning награди 2020; 

 През 2020г. 21 български училища са удостоени със Знака eTwinning 

school за двугодишен период 2020-2021; 

 В началото на 2021г. и още 25 български училища са удостоени със 

Знака eTwinning school за двугодишен период 2021-2022; 

 В рамките на Националния eTwinning конкурс 2020 са връчени 32 

награди в различни категории; 

 109 български учители спечелиха Национален eTwinning знак за 

качество 2020, а 83 проекта с участието на български учители 

спечелиха Европейски eTwinning знак за качество 2020г; 

  eTwinning проект спечели Европейски езиков знак 2020г.; 

 За годишния Европейски eTwinning конкурс 2021г. бяха 

номинирани 8  проекта със създатели български учители; 

 3 eTwinning проекта с българско участие са сред проектите, 

отличени с Годишните eTwinning награди 2021г; 

 Връчена за 5-та поредна година специалната награда „Пейо 

Яворов“ в Годишния Европейски конкурс за най-добър eTwinning 

проект 2020 – 24 октомври 2020г.; 

 Брой училища от България, регистрирани в eTwinning платформата 

– 2 922; 

 Брой учители от България, регистрирани в eTwinning платформата 

– 10 152; 

 Брой eTwinning проекти с българско участие, регистрирани в 

eTwinning платформата – 7 699; 
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 eTwinning гради Училището на бъдещето. 

 

Статистически данни към дата  16.02.2020г. 

 Брой училища от Европа, регистрирани в eTwinning платформата – 

218 699; 

 Брой учители от Европа, регистрирани в eTwinning платформата – 

903 454; 

 Брой eTwinning проекти, регистрирани от Европейски училища в 

eTwinning платформата – 118 395. 

Изготвено 16.02.2021г. 

 

Екип eTwinning България 

 

 


