Європейська освітня програма eTwinning Plus запрошує до участі українських вчителів
eTwinning – освітня програма Єврокомісії, створена у 2005 році для навчання та співпраці
європейських шкіл, за допомогою реалізації спільних проектів на спеціальній онлайн-платформі. У
2013 році в рамках Східноєвропейського партнерства до програми приєдналася Україна, Грузія,
Молдова, Вірменія, Азербайджан і Туніс. Їх об’єднано в робочий простір під назвою eTwinning Plus, де
вони можуть співпрацювати з усіма учасниками програми із 42-х європейських країн.
В Україні програма реалізується за підтримки Міністерства освіти та науки. 16 листопада 2015
року Петро Порошенко підписав Указ"Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в
Україні", де, зокрема, йдеться і про важливість сприяння розвитку програми eTwinning Plus в Україні.
eTwinning дає можливість реалізувати принципи освіти ХХІ століття та розвивати в учнів
корисні сучасні навички:


Проектно-та проблемно-орієнтоване навчання, ситуативне пізнання: учні вчаться
розробляти та реалізовувати проекти, пов’язані з реальним життям, його явищами,
закономірностями, проблемами;



Активне використання інформаційно-комунікативних технологій: всі проекти eTwinning
реалізуються онлайн, за допомогою сучасних онлайн-ресурсів та інструментів;



Вивчення іноземних мов: учні отримують додаткову мотивацію до навчання, можливість
застосовувати свої знання на практиці;



Саморозвиток, дослідницький метод і творчий підхід: діти вчаться самостійно ставити
важливі питання; шукати й критично аналізувати інформацію; знаходити відповіді та креативні
рішення;



Командна робота: кожен учень має певну роль і завдання в проекті, вчиться взаємодіяти у групі
та виконувати власні зобов’язання;



Толерантність: знайомство з дітьми інших країн, їхньою історією, культурою та повсякденним
життям, дозволяє учням розуміти та приймати різні точки зору;



Lifelong learning: реалізуючи проекти, які стосуються реального життя, діти починають
розуміти, що навчання – невід’ємна частина всього життя.
Агентство eTwinning Plus в Україні оголошує набір до програми нових шкіл.
Що отримують вчителі від участі у програмі:

o Приналежність до найбільшої освітньої спільноти Європи, що об’єднує активних вчителів з
42 країн;
o Професійний розвиток: відкриття нових підходів до навчання, розширення педагогічних знань;
o Обмін досвідом з найактивнішими вчителями з України та інших європейських країн;
o Підвищення рівня мотивації учнів, максимальне розкриття їхнього потенціалу;

o Можливість участі у тренінгах, семінарах, конференціях в Україні та інших країнах
Європи;
o Перспективу отримати національні та європейські нагороди.
Що потрібно для участі в програмі:


наявність в школі комп’ютерного класу та підключеної мережі Інтернет;



бажання вчителя виділити час для участі в програмі (за умови, що програма також дає
можливість інтегрувати проектну діяльність у навчальний процес);



наявність у вчителя рекомендованих знань та навичок: базових навичок роботи з
комп’ютером та інформаційними технологіями, знання іноземної мови (якщо від школи візьмуть
участь кілька вчителів з різних предметів, достатньо, щоб хоча б один із них володів іноземною
мовою).

Від кожної школи-учасниці агентство підтримки програми може зареєструвати 2-х вчителів. За
умови їхньої активної участі в проектах, школа отримає можливість зареєструвати й інших
зацікавлених вчителів. Деталі щодо реєстрації можна знайти на сайті програми у розділі Про eTwinning
Plus.
Контакти агентства підтримки програми в Україні:
Тел.: +38 (067) 823-01-25;
+38 (044) 384-45-72;
email: helpdesk@etwinning.com.ua.
Джерело: http://www.uamodna.com/articles/evropeysjka-osvitnya-programa-etwinning-plus-zaproshue-douchasti-ukrayinsjkyh-vchyteliv/

