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Уважаеми колеги, 

 

С настоящото писмо Ви изпращаме покана за участие в Регионален eTwinning school и 

Еврогайдънс  семинар за професионално развитие, който ще се проведе в град 

Хасково в периода 30 – 31 май 2019. 

 

В периода 30 - 31  май 2019г. Центърът за развитие на човешките ресурси ще проведе в 

град Хасково Национален eTwinning school и Еврогайдънс  семинар за професионално 

развитие. Семинарът е организиран от ЦРЧР в ролята му на Национална агенция, 

управляваща за България най-голямата европейска програма за образование и обучение 

– Програмата „Еразъм+”, и същевременно Национално звено за координация по дейност 

eTwinning и Национален Еврогайдънс център. В събитието каним да участват предимно 

директори и заместник-директори, както и учители от всички образователни степени, 

представители на училища и детски градини, които до момента не са участвали или имат 

малък опит по дейност eTwinning и които желаят да се запознаят с възможностите, 

предоставяни от Европейската дейност Еврогайдънс. Моля, вижте приложената програма. 

 

Участието в Семинара изцяло се поема във финансово отношение от Центъра за развитие 

на човешките ресурси – път, храна, участие в обученията. За участниците, пристигащи 

извън град Хасково и Димитровград, е включена и нощувка на 30-ти май вечерта.  

Не се предвижда такса участие.  

Не се предвижда организиран транспорт. 

Ако желаете да се включите в обучението, можете да направите своята регистрация на 

адрес: https://bit.ly/30J1lA1 

 

Надяваме се Вие или Ваш колега да се включите в обучението. Ако имате въпроси, 

можете да се свържете с нас на тел. 02 915 50 24 или на адрес mkaraangova@hrdc.bg. 

Очакваме Вашата регистрация. Регистрации ще се приемат до запълване на 

предвидените места или най-късно до 17.00 часа във вторник,  28 май 2019 година. 

 

Ще се радваме да бъдете наш гост! 

 

С уважение: 

Милена Караангова 

Национален координатор на дейност eTwinning, България 

https://bit.ly/30J1lA1
mailto:mkaraangova@hrdc.bg

