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В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СЕ ПРОВЕДЕ ХИБРИДНО 

ОБУЧЕНИЕ  “МИСИЯ ETWINNING SCHOOL” 

 

 
 

 

В периода 25 - 26 януари 2023 г. във връзка с кампанията на Националното звено 

за координация по дейност eTwinning в България, свързана с кандидатстването за 

знак eTwinning School Label, в Националната финансово-стопанска гимназия се 

проведе хибридно обучение за начинаещи итуинъри на тема “МИСИЯ ETWINNING 

SCHOOL”. 

В събитието се включиха три образователни институции: СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ - гр. Смолян, Националната финансово-стопанска гимназия - гр. София и 

ОУ “Иван Вазов” - гр. Смолян с водещи eTwinning посланиците Надежда Станкова 

и Цветелена Таралова.  

Обучението е подкрепено от ЦРЧР в ролята му на Национална агенция по Програма 

„Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. 
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Домакини на първата част на събитието, която се проведе присъствено, бяха СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Смолян и Националната финансово-стопанска 

гимназия   -   гр.   София.   Участниците   се   запознаха   с   новата   платформа   на 

Европейската комисия ESEP, регистрираха се и редактираха своите профили. 

Втората част се проведе онлайн в обща виртуална стая в MS Teams, по време на 

която учителите от трите училища контактуваха помежду си, запознаха се с 

възможностите за професионално развитие в новата платформа ESEP, разгледаха  

и обсъдиха формуляра за eTwinning училище и обмениха идеи за попълването на 

отделните секции в него.  (https://school-education.ec.europa.eu/en) 
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Интересна и вдъхновяваща за всички участници беше последната част на 

обучението, когато се споделиха успешни eTwinning и Еразъм+ практики. 

Педагогически специалисти от Първо СУ представиха проектa “Kids in Clouds“  по 

Програма  Еразъм+, № 2020-1-HR01-KA201-077826, който приключи успешно през 

ноември 2022 година. (Повече информация по проекта може да намерите тук: 

https://www.kidsinclouds.eu/ ) 

 

Хибридното обучение е важно събитие в календара и на трите институции, които 

ще  кандидатстват за получаване на знак “eTwinning училище”. То е и безспорно 

доказателство, че всяка една от участващите образователни институции 

припознава  необходимостта от постигане на устойчивост на онези дейности, които 

придават европейско измерение на училищните политики. 

 

 

   Екип Еразъм+ и eTwinning проекти в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян 
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