
                 
 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

На 9 и 10 март 2022 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) 

в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма 

„Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за 

координация по дейност eTwinning, организира ОНЛАЙН eTWINNING 

ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ с практическа насоченост “ETWINNING В 

КЛАСНАТА СТАЯ”.  

Обучението е насочено към учители и директори на училища и детски 

градини, които нямат или имат много малък опит в дейност eTwinning, и се 

интересуват от прилагането на иновативни педагогически практики както в 

своята преподавателска работа, така и в работата си по международни 

образователни проекти. В този смисъл обучението ще бъде полезно за тези, 

които се интересуват от възможности за подобряване професионалната 

квалификация. 

 Целите на обучението са:  

● Запознаване с  платформата и с възможностите за професионално 

развитие; 

● Придобиване на умения за регистрация на нов проект и организиране на 

работното пространство на проекта; 

● Повишаване информираността на участниците по актуални теми като 

методи на учене и eTwinning, интернет безопасност, медийна грамотност 

и авторско право; 

● Усъвършенстване на уменията  за работа с дигитални инструменти; 

● Създаване на нови контакти.  

 

Обучението е с продължителност 2 дни. В рамките на всеки ден ще бъде 

проведена по една сесия в платформата MS Teams, всяка с продължителност 

90 минути, като датите на провеждане са 09.03. и 10.03.2022 г. с начален час 

18:00 до 19:30 часа. 

 

 



                 
 

Програмата включва: 

Ден 1, сесия 1 - лекционна: 

● eTwinning – платформата на съвременния учител 

● еТwinning за успешни Еразъм+ проекти 

● Дигитални инструменти за сътрудничество и комуникация 

  

Ден 2, сесия 2 – лекционна: 

● Стъпки за създаване на eTwinning проект и управление на TwinSpace 

● Интернет безопасност, медийна грамотност и авторско право 

● Mетоди на учене и eTwinning 

 

Регистрации за събитието се приемат чрез попълване на формуляр на 

следния линк https://forms.gle/8ka7iifLrRQpDJPB9 до 03.03.2022г. или до 

запълване на предвидените места. В периода 07-08.03.2022 г. ще получите линк 

за присъединяване към събитията в MS Teams.  

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на 

електронен адрес etwinning@hrdc.bg или на тел. 02 915 50 24 и 02 915 50 93. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

Екип eTwinning България 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
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