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це безкоштовна онлайн-спільнота для
навчальних закладів Європи, яка дозволяє
знаходити партнерів та співпрацювати над
проєктами в безпечній онлайн мережі.
Програма фінансується Erasmus+.

Що таке eTwinning?



найбільша онлайн-спільнота шкіл Європи

50% шкіл Європи 

беруть участь в 

eTwinning.

Що таке eTwinning?



43

країни

1 009 000

вчителів

228 000

навч. закладів

132 000

проєктів

Що таке 
eTwinning?

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm



Статистика в Україні
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Навч. заклади Вчителі



✓ Навчальні заклади дошкільної та шкільної 
освіти

✓ Навчальні заклади професійної 
(професійно-технічної ) освіти

✓ Заклади педагогічної освіти

Які навчальні заклади 
беруть участь?



Для кого?

Вчителі(викладачі) та учні(студенти) 

головні учасники

Вчителі реєструють учнів в 

проєктах

Адміністрація навчальних закладів та 

батьки можуть бути запрошені у проєкти

в якості спостерігачів



Переваги програми:

+ Програма підтримується МОН

України, а сертифікати участі у

тренінгах впливають на підвищення

кваліфікації вчителів (згідно з

постановою КМУ №800).

+ Безцінний обмін досвідом з

вчителями інших країн.

+ Підвищення мотивації до навчання

та ступінь відкритості до Європи

+ Участь для вчителів у освітніх

вебінарах, курсах та

воркшопах за участі спеціалістів з

різних галузей.

+ Можливість отримувати міжнародні
нагороди та відзнаки.

+ Поліпшення навичок використання ІКТ.

+ Подолання мовного бар’єру для дітей, 

що вивчають                   іноземні мови.

+ Можливість робити уроки біль 

інтерактивними та                       

креативними, що позитивним чином 

вплине на загальну           успішність 

учнів.

+ За допомогою командної праці 

позитивно впливає на               

формування у дітей важливих навичок 

21 століття.

+ Участь у програмі eTwinning було 

рекомендовано указом         Президента 
України №641/2015.



Розвиток ключових 

компетентностей

фото:  https://ec.europa.eu/education/events/supporting-key-competence-development-learning-approaches-and-environments-in-school-education_en

Європейська модель 

ключових 

компетентностей

22 травня 2018  



Розвиток ключових 
компетентностей

(за НУШ)

Нові освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо

формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18.12.2006), але не обмежуватимуться ними.

Джерело: Проєкт Концепції Нової української школи, 2016

Публікація про розвиток компетентностей з допомогою eTwinning: https://bit.ly/3canP14

● Спілкування державною (і рідною у разі відмінності)

мовами.

● Спілкування іноземними мовами.

● Математична грамотність.

● Компетентності в природничих науках і технологіях.

● Інформаційно-цифрова компетентність.

● Уміння навчатися впродовж життя.

● Соціальні і громадянські компетентності.

● Підприємливість.

● Загальнокультурна грамотність.
● Екологічна грамотність і здорове життя.

https://bit.ly/3canP14


https://bit.ly/3canP14 



Portral eTwinning Plus

eTwinning Live

TwinSpace

Ключові розділи порталу
eTwinning Plus

etwinning.net



Що таке проєкт в eTwinning?



Проєкт
(має міжпредметний цикл)

Подача заявок 
на проєктні 

номінації

Road Map 
проєкту

Problem solving 
та ідея проєкту

Розподіл 
обов’язків між 

командою

Спільний 
результат 
проєкту та 

документація

Команда проєкту 
(вчителі та учні)

Визначений 
час 

виконання 
проєкту



Вимоги до проєкту eTwinning

➔ Мінімум 2 вчителі засновники реєструють проєкт;

➔ Проєкт повинен мати чітко окреслені цілі та план

роботи опубліковані у робочому просторі TwinSpace;

➔ Проєкт має демонструвати співробітництво між 

учасниками;

➔Результати проєкту мають бути задокументовані;



Відзнаки та нагороди в eTwinning Plus

✔National Quality Label
(NQL)

✔European Quality Label
(EQL)

✔Найкращий проєкт року ✔European Prize

✔Проєкт місяця

Європейський 

рівень

Національний 
рівень

✔eTwinning School



Навчальні заходи для 
учасників програми



Заходи для 
учасників 
програми

Вебінари

тренінги 
eTwinning Plus 

Practical 
Sessions 

Онлайн 
курси

Міжнародні 
семінари і 

конференції

Зустріч  з 
вчителями-

амбасадорами

Національна

конференція



Програми тренінгів

та вебінарів

розроблені

відповідно до нових

вимог Порядку

підвищення

кваліфікації

педагогічних

працівників.

Сертифікати

можуть бути

офіційно зараховані

як підвищення

кваліфікації.





Тематичні групи на порталі



Як зареєструватися в програмі?

1.Перейти на сайт etwinning.net

2.Обрати розділ «REGISTER» на головній сторінці

3.При виникненні питань зв'язатись зі службою

підтримки в Україні:

helpdesk@etwinning.com.ua



eTwinning Plus Ukraine у 

соцмережах

helpdesk@etwinning.com.ua

http://www.etwinning.com.ua/
http://www.facebook.com/etwinningukraine/
http://www.youtube.com/EtwinningPlusUkraine
https://www.instagram.com/etwinning_plus_ukraine/

