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Национален конкурс за подготовка на  
бъдещи eTwinning посланици 

Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална 

агенция по Програма „Еразъм+” и Програма „Европейски корпус за солидарност“ и 

на Национално звено за координация по дейност eTwinning обявява стартирането 

на 

Национален конкурс за избор на бъдещи eTwinning посланици  

Успешната работа на екипа от eTwinning посланици през последните години 

доведе до високи eTwinning резултати в България, до създаването на качествени 

проекти, значително разрастване на кръга от българските учители, регистрирани в 

платформата, както и поредица от проведени обучения, тематични събития и 

публикации.  

Националното звено по дейност eTwinning за България обявява 

стартирането на конкурс, целта на който е да разшири съществуващия 

Национален екип по дейността, включвайки още от най-добрите български 

участници в дейност eTwinning, с което да разпространи още повече добрите 

практики и опит, постигнати през 16-те години на дейността в страната. На тази 

сесия конкурсът е насочен към учители, живеещи и работещи в една от следните 

три области: 

 Област Благоевград 

 Област Бургас 

 Област Силистра 

Обявата е насочена към български учители, притежаващи опит в 

eTwinning платформата, регистрирани в нея от най-малко 12 месеца от 

датата на стартиране на Конкурса. Избраните учители ще получат 

правото да участват в онлайн курс за бъдещи eTwinning посланици, 

организиран на европейско ниво, който ще се проведе в периода 1 

септември 2021г. – 31 декември 2021г. През месец януари 2022г. ще се 

проведат онлайн изпити за завършване на курса. 
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Кандидатите, успешно преминали курса, ще получат правото през 

м. февруари 2022г. да кандидатстват за позицията eTwinning посланици 

за съответния регион, в който работят. 

Срокът за изпращане на кандидатурите е 10.00 часа на 30 юли 2021г., 

петък, само по електронен път, на адрес etwinning@hrdc.bg с копие до 

vyakova@hrdc.bg. 

Очаква се кандидатурите да отговарят на следните изисквания: 

1. Кандидатът да има собствена, активна към момента на 

кандидатстване регистрация в платформата eTwinning 

(профилът да не е Dormient и да не е анонимизиран); 

2. Кандидатът да живее и работи в една от трите области в 

България, към които е насочен конкурсът – Благоевград, Бургас, 

Силистра; 

3. Кандидатът да има най-малко един eTwinning проект, стартиран от 

него като основател; 

4. Да е работил поне по два eTwinning проекта; 

5. Да има свой eTwinning проект, на който е основател, награден с 

Национален знак за качество. 

6. Да владее английски език на ниво минимум В1. 

7. Да е готов да споделя своя eTwinning опит на национално и 

европейско ниво. 

8. Да притежава презентаторски и преподавателски умения. 

 

Владеенето на по-висока езикова степен е предимство.  

Владеенето на степен минимум А2 на втори основен европейски език е 

предимство. 

Участието в международни образователни събития със собствено 

представяне (презентация, водене на обучение) е предимство. 

mailto:etwinning@hrdc.bg
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Наличието на национални или международни награди в сферата на 

образованието е предимство. 

Кандидатстването ще стане на два етапа:  

Първи етап:  

- Онлайн подаване на документите – срок 10.00 часа на 30 юли 2021, 

(петък); 

- Разглеждане на документите от комисията – в срок до 04 август 

2021, (сряда); 

- Съобщаване по електронна поща на резултатите от първия 

етап – до 5 август 2021 - четвъртък. 

Втори етап:  

- Провеждане на онлайн интервю с всеки от кандидатите, 

преминал първия етап – до 6 август 2021 – петък. След 

оповестяване на резултатите ще бъде изготвен график за 

провеждане на интервютата. 

- Съобщаване на резултатите – до 10-ти август 2021. 

      Документи за кандидатстване: 

 Формуляр за кандидатстване (в два варианта - в word, и сканиран в PDF 

формат); 

 Декларация от кандидата; 

 Копие от документ за владеене на чужд език; 

 Мотивационно писмо; 

 Сертификати, подкрепящи кандидатурата; 

 Актуално Europass CV; 

 Актуален Europass езиков паспорт. 

 

При окончателното класиране Комисията ще вземе предвид и географския 

принцип, с цел да бъдат покрити възможно най-много градове в България. 
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     Кандидатурите изпращайте само онлайн на адрес etwinning@hrdc.bg, с 

копие до vyakova@hrdc.bg. Очакваме файловете на документите да носят името 

на кандидата, изписано на латиница, както и името на самия документ. 

Успех на всички кандидати! 

     eTwinning eкип България 
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