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Националното звено за координация по дейност 

eTwinning обявява 

Национален eTwinning конкурс 2021 

Конкурсът е насочен към eTwinning проектите, получили през 2021г. Национален 

eTwinning знак за качество, на които единият от основателите е български учител. 

Конкурсът ще бъде проведен в следните 11 категории: 

1. Най-добър eTwinning проект за възраст до 6 години; 

2. Най-добър eTwinning проект за възраст 7-11 години;  

3. Най-добър eTwinning проект за възраст 12 -15 години;  

4. Най-добър eTwinning проект за възраст 16 -19 години;  

5. Най-добър първи авторски eTwinning проект;  

6. Най-добър краткосрочен eTwinning проект;  

7. Най-добър Национален eTwinning проект;  

8. Най-добър Международен eTwinning проект;  

9.         Най-добър Intraschool eTwinning проект;  

10. Най-добър eTwinning проект в категория „Насърчаване на четенето“;  

11. Най-добър eTwinning проект по годишната eTwinning тема за 2021г. – 

“Медийна грамотност и дезинформация“;  

По преценка на журито ще бъде присъдена и наградата „еTwinning проект на 2021 

година“. 

Кандидатурите се подават в периода 05 – 20 януари 2022г., чрез изпращане на 

формуляр за кандидатстване само по електронен път на електронен адрес 

etwinning@hrdc.bg. Подава се само една кандидатура за проект – от името на 

основателя на проекта. Кандидатури, подадени от участник в проекта, няма да бъдат 

оценявани. 

Кандидатурата трябва да отговаря на следните условия: 

- Да е подадена в посочения срок; 

- Да е подадена само за една състезателна категория; 

- Да е подадена от основателя на проекта (за националните проекти – от единия 

или от двамата основатели); 

- Формулярът за кандидатстване да е попълнен изцяло. 

Наградите ще бъдат обявени по време на eTwinning събитие през месец февруари 

2022г.  
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Ако в периода на кандидатстване се нуждаете от допълнителна информация, 

можете да ни потърсите на електронен адрес etwinning@hrdc.bg или на телефони:        

02 915 50 24; 02 915 50 19. 

С пожелание за успех! 

 Екипът на eTwinning България 
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