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Онлайн обучителен курс за директори на образователни институции в 
сферата на училищното образование на тема:  

„Еразъм+“ и eTwinning в полза на дистанционното обучение“ 
 

Уважаеми колеги,  
 

На 18 и 19 ноември 2021 година Център за развитие на човешките ресурси 

(ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“, Национално звено за 

координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален 

Еврогайдънс център и Национален Евродеск център, ще проведе Онлайн обучителен 

курс за директори на образователни институции в сферата на училищното образование 

на тема: „Еразъм+“ и eTwinning в полза на дистанционното обучение“. 

   

Семинарът ще се проведе онлайн с вечерни сесии от 18.00 до 20.00 часа. Той ще 

се фокусира върху специфичния принос на Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning за 

постигане на по-добри образователни резултати в условията на дистанционно обучение. 

С оглед на предстоящите национални покани за кандидатстване за 2022г. по Програма 

„Еразъм+“ ще имате възможност да зададете конкретни въпроси, свързани с 

кандидатстването и реализирането на проекти по КД 1 и КД 2. 

 
Част от темите, които ще бъдат включени в обучителните сесии са:  

 Новата Програма „Еразъм+“ – възможности в сектор „Училищно 

образование“ и „Професионално образование“. 

 „Еразъм+“ (КД1) и eTwinning в професионалното училище – споделяне на 

опит. 

 „Еразъм+“ (КД1) и (КД2)  в сферата на Училищното образование и 

eTwinning - споделяне на опит. 

 Начини за работа с учениците при ОРЕС и ролята на eTwinning проектите. 

 Медийна грамотност срещу бариерите на Ковид-19. 

 Включване на деца със СОП в проектните дейности по „Еразъм+“ и 

eTwinning. 

 eTwinning в професионалното училище в условията на дистанционно 

обучение. 

 Създаване на интерактивни материали за нуждите на обучението в 

дистанционна среда и проектите по Програма „Еразъм+“ и дейност 

eTwinning. 

 Отговори на зададени въпроси във връзка с Програма „Еразъм+“ и др. 

 
Ако „Еразъм+“ и eTwinning са важна част от професионалното Ви развитие, този 
семинар е за Вас!  
 

Формуляр за регистрация -  https://forms.gle/Em9Gx2884x6qng767 

  

Можете да направите регистрация в срок до 15.11.2021. 

 

След приключване на регистрацията ще получите имейл с инструкции и линк 

към обучителното събитие, което ще бъде проведено в MS Teams. 

 
Очакваме Ви! 

https://

