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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“ 

  

Работна програма 

 
18.11.2021 г., (четвъртък)  

 

Ден 1 

Модератори: Елена Лазарова, Евгения Михова, Цветанка Тодорова, инж. Антоанета Сендова, 

Светлана Върбанова – eTwinning посланици 

  
Презентатор Формат 

18:00 – 18:05 Откриване на семинара  
Милена 
Караангова 

 

18:05 – 18:10 Представяне на програмата и създадения 
eTwinning проект 

Елена Лазарова 

Цветанка 
Тодорова 

 

18:10 – 18:15 Дейности за запознаване и създаване на 
позитивна среда за обучение чрез методи от 
неформалното образование  

Елена Лазарова 

 

интерактив
на 

18:15 – 18:35 Новата програма „Еразъм+“ - възможности 
за образователните институции в сферата 
на училищното образование: 

- Ключова дейност 1 – сектори 
„Училищно образование“ и 
„Професионално образование“; 

- Ключова дейност 2 – сектори 
„Училищно образование“ и 
„Професионално образование“; 

- Представяне на google документ за 
задаване на въпроси от участниците 
в обучението. 

Елена Лазарова 

 

Лекционна  

18:35 – 18:55  
Подход „Печеля – печелиш“ – „Еразъм+“, КД 1, 
и eTwinning в професионалното училище 

Антоанета 

Сендова 

Споделяне 

на опит 

18:55 – 19:15 Как да включим работата по eTwinning в 
проектите по програма „Еразъм+“ (ключова 
дейност 1, сектор „Училищно образование“)? 

Евгения Михова Споделяне 

на опит 

19:15 – 19:35 Възможности за сътрудничество между 
училищата в рамките на програма 
„Еразъм+“,  ключова дейност 2, сектор 
„Училищно образование“ 

Цветанка 

Тодорова 

Споделяне 

на опит 

19:35 – 20:00 Медийна грамотност срещу бариерите на 
Ковид-19 
 

Светлана 
Върбанова 

Лекционна 
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19.11.2021 г. (петък) 
 

Ден 2 

Модератори - инж. Антоанета Сендова, Елена Лазарова, Цветанка Тодорова, Евгения Михова, Светлана 

Върбанова 

  
Презентатор Формат 

18:00 – 18.20  
Включване на деца със СОП в проектните 
дейности по Програма „Еразъм+“ и eTwinning 

 

Евгения Михова Лекционна  

18:20 – 18:40 Начини за работа с учениците при ОРЕС и 
ролята на eTwinning проектите  

Цветанка Тодорова Споделяне на 
опит 

18:40 – 19:00 eTwinning в професионалното училище в 
условията на дистанционно обучение 

 

Антоанета 
Сендова 

 

Лекционна 

19:00 – 19:20 Виртуална комуникация срещу бариерите на 
Ковид-19 

 

Светлана 
Върбанова 

Лекционна  

19:20 – 19:45 Създаване на интерактивни материали за 
нуждите на обучението в дистанционна среда и 
работа по „Еразъм+“ и eTwinning проекти 
 

Елена Лазарова Лекционна 

19:45 – 20:00 Отговори на зададените въпроси във връзка с 
възможностите за образователните 
институции, предоставени от Програма 
„Еразъм+“. 

представители на 
ЦРЧР 

 

 

 


