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Ми раді повідомити вам, що роботу в eTwinning проектах відновлено ще у вересні 2020
року. В теперішніх умовах це складно, але ми докладаємо неабияких зусиль аби
реалізувати дану роботу та зробити навчання дітей ще приємнішим та цікавішим. Ми
дбаємо про всебічний розвиток дітей та прагнемо підвищувати їх мотивацію до навчання.
Цей проект є чудовою можливістю для дітей покращити навички в сфері ІКТ та
підвищити рівень володіння іноземною мовою, а саме англійською.  Що ж таке eTwinning?

eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. Її
метою є створення необхідних умов для міжнародного педагогічного партнерства та
сприяння співробітництву між європейськими школами за допомогою використання
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та реалізації спільних онлайн-проєктів.    
Що таке проекти eTwinning?

Це онлайн-проєкти, створені школами-учасницями програми в тісній співпраці за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Спільна реалізація проєктів в
рамках eTwinning покращує знання іноземних мов, розвиває навички в сфері ІКТ та
сприяє обміну досвідом, практичному навчанню та міжкультурній взаємодії учасників (як
вчителів, так і учнів).

Що ж отримують учні?

Безкоштовні умови участі – програма підтримується Європейським Союзом і
національним агентством, що забезпечує безкоштовний сервіс для всіх учасників від
школи.   Приналежність до спільноти: можливість відчути себе
як частиною своєї школи, так і частиною великої міжнародної спільноти.
 
Знайомство з культурами інших країн
через безпосереднє живе спілкування з учнями їхніх шкіл, можливість поділитися
власними культурними традиціями.
 
Нових іноземних друзів 
– завдяки спілкуванню не лише з питань проекту, а й з інших цікавих тем із життя.
 
Підвищення мотивації до навчання: 
можливість пізнавати нове в ігровій формі – не усвідомлюючи процес навчання,
отримувати задоволення від спільної творчості.
 
Підвищення навичок 
використання інформаційно-коммунікативних технологій, знання іноземних мов та
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командної роботи.
 
Лідерський досвід 
в організації проєкту – відчуття більшого рівня відповідальності перед іншими та нової
віри в себе (яка залишається не лише під час роботи над проєктом, а й поза цим).
 
Ми з учнями 10-Б класу долучилися до трьох проектів, а саме Reading Challenge Project,
Cooking Project (What do you cook and love to eat?) та вже завершеного проекту
INTERNATIONAL YOUTUBE CHANNEL : DEBUNK STEREOTYPES !  
Про завдання та результати даних проектів читайте у наступному пості.  
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