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Национална инициатива Европейски ден на езиците 

     21 – 30 септември 2021г. 

Р е з у л т а т и 

Уважаеми колеги, 

В периода 21 – 30 септември 2021г. се проведе националната инициатива Европейски ден 

на езиците. Кампанията бе организирана от Националното звено за координация по 

дейност eTwinning за България с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма 

„Европейски корпус за солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – 

България, Евридика – България, Евродеск – България и National VET team. Цел на 

кампанията бе популяризирането на културните ценности и значимостта на всеки 

европейски език. 

Участниците в кампанията проведоха различни събития, свързани с 26 септември – 

Европейският ден на езиците. Много от тях се включиха в национални и международни 

конкурси, игри, предизвикателства и eTwinning проекти, свързани с темата. 

31 училища и детски градини изпратиха информация с линк за своето участие в конкурса. 

Впечатляващ е броят на децата, учениците и учителите, както и другите участници в 

инициативите – родители, общественици и др. – близо 4000.  

 

 5 детски градини и  26 училища се състезаваха в три категории. 

 

Голяма част от кандидатурите бяха изготвени с креативно прилагане на модерни 

инструменти като Canva, Book Creator, Wakelet и др. за атрактивно представяне на 

дейностите. Включени бяха много европейски езици, както и други, извън рамките на 

Европа. 

 

Благодарим на всички участници за големия интерес към темата, за старанието и 

творческия ентусиазъм. Високо ценим вашето участие и вярваме, че празниците са оставили 

трайна следа в сърцето на всеки участник.  

 

Карта на проведените събития можете да видите тук. 

http://etwinning.hrdc.bg/news/evropeyski-den-na-ezitsite-2021/
http://etwinning.hrdc.bg/news/evropeyski-den-na-ezitsite-2021/
http://etwinning.hrdc.bg/news/evropeyski-den-na-ezitsite-2021/
https://www.thinglink.com/scene/1499727192890802177?fbclid=IwAR0Y6c1MrjaXsOt2fePsAs1jJZtKEAyrWrxCJ7fi9bQ2coKVdmLJXsx_dYI
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Резултати от крайното класиране: 

 

 

 

Възрастова група 3-7 години  

 

Първа награда: Детска градина "Осми март", гр. Пловдив 

Втора награда: ДГ №18 "Пчелица", гр. Казанлък 

Трета награда: ДГ "Братя Грим", гр. Шумен 

 

Възрастова група 8-15 години  

 

Първа награда: СУ "Екзарх Антим I", гр. Казанлък 

Втора награда: ОУ "Валери Петров" , гр. Плевен 

Трета награда: ОУ "Христо Ботев", гр. Ахелой 

 

Възрастова група 16-19 години  

 

Първа награда: 18 СУ "Уилям Гладстон", гр. София 

Втора награда: СУ "Димитър Талев", гр. Добрич  

Трета награда: СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", гр. Русе 

 

Честито! 

Наградите ще бъдат изпратени до края на месец октомври. За начина на получаване наш 

екип ще се свърже с Вас. 

 

Екипът на ЦРЧР 

 

 


