
Нарада методистів іноземних мов України 

Віра Чорна, методист з іноземних мов 

1 квітня 2015 року в Києві, в 

актовій залі Міністерства освіти і науки 

України відбулася нарада методистів 

іноземних мов України. У роботі наради 

брали участь провідний спеціаліст 

Міністерства освіти і науки України 

Оксана Коваленко,  керівник програми Project Manager «eTwinning» Сергій 

Теплов та координатор цієї програми в Україні Валентина Веліченко. 

ETwinning Plus – це робочий простір програми eTwinning в рамках 

Східного партнерства Європейського Союзу. 

ETwinning – це навчальна 

програма Європейської комісії, 

започаткована в 2005 році з метою 

eTwinning співпраці європейських шкіл. 

Вчителі та учні, зареєстровані в мережі 

eTwinning, отримують можливість 

реалізації спільних проектів з іншими 

європейськими школами. Ключовою складовою є використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей учнів та 

вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи. 

Онлайн-мережу eTwinning Plus було створено з метою залучення до проекту 

сусідських країн ЄС в рамках European Neighbourhood Policy (Європейської 

політики сусідства). Ключовою ціллю ЄПС є поглиблення відносин між 

членами ЄС та країнами-сусідами. 

Зараз до eTwinning Plus входять: Україна та Грузія, а також республіки 

Молдова, Вірменія, Азейбарджан і Туніс. Всі вони приєдналися до проекту в 



2013 році. На сьогодні участь у програмі від України беруть 130 шкіл та 310 

вчителів. 

eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення 

рівня використання ІТ-технологій. В рамках цієї програми учні тренують 

навички командоутворення та отримують досвід створення спільних 

проектів. Окрім цього, вони дізнаються  про культуру інших країн Європи та 

заводять нових друзів. 

А ще програма eTwinning – це чудова можливість реалізувати 

креативний підхід у навчанні і нагадати вчителям та учням, що навчатися і 

навчати – не лише потрібно, але й цікаво! 

На жаль лише п’ять шкіл Запорізького регіону є зареєстровані 

учасниками проекту eTwinning Plus, а саме: Запорізький багатопрофільний 

ліцей № 62, Мелітопольська гімназія № 5 Мелітопольської міської ради, 

Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Мелітопольської 

міської ради, Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №11  

Мелітопольської міської ради, Мелітопольський навчально-виховний 

комплекс № 16 Мелітопольської міської ради в Запорізькій області. Будемо 

сподіватися, що в даний проект активно включаться і інші школи Запоріжжя 

та Запорізької області! 


