
Що таке eTwinning Plus? 
eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 

2005р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в 

мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими 

європейськими школами.  Ключовою складовою навчання є використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. Проект eTwinning розширює сферу освітніх 

можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь 

відкритості до Європи. 

eTwinning Plus – це робочий простір програми eTwinning в рамках Східного 

партнерства Європейського Союзу. 

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, Грузія, а також Республіки Молдова, 

Вірменія, Азербайджан і Туніс. Всі ці країни приєдналися до проекту в 2013 р. 

На сьогодні eTwinning та eTwinning Plus це:  
 42 країни-учасниці 

 153 855 зареєстрованих шкіл 

 354 307 вчителів-учасників 

 46 667 проектів! 

 Реалізація программи eTwinning та підтримка шкіл здійснюється Європейською 

Комісією та країнами-учасницями. На рівні ЄС за проект відповідає Central Support 

Service (Центральна служба підтримки). Локальну підтримку проекту надають 

National Support Services (Національні служби підтримки) – в країнах, що є членами чи 

кандидатами на вступ до ЄС, або членами Європейської асоціації вільної торгівлі; 

та Partner Support Agencies (Партнерські агентства підтримки) – в країнах, залучених 

до Європейської політики сусідства.   

Партнерське агентство підтримки програми було обране Міністерством освіти 

України. Його діяльність організована на базі консалтингової компанії НСБК 

«Український прорив». PSA (Партнерське агентство) в Україні сприяє реалізації 

програми: популяризує ідею eTwinning, надає навчальну та технічну підтримку 

школам-учасницям, організовує спеціальні тренінги для вчителів. 

У 2013 р Міністерство освіти України відібрало 77 перших шкіл, які висловили 

бажання взяти участь у програмі eTwinning. Протягом 2014 року до програми 

приєдналося 56 нових шкіл з України.  

Що дає Україні участь у eTwinning Plus? 

eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення 

рівня використання ІТ-технологій. В рамках програми учні також тренують навички 

командоутворення та отримують досвід створення спільних проектів. Окрім цього, 

вони дізнаються про культуру інших країн Європи та заводять нових друзів. 

У свою чергу українські вчителі мають нагоду завести контакти з вчителями 

інших країн Європи. eTwinning Plus стає для них майданчиком для спілкування та 

обміну досвідом, корисною інформацією й методиками навчання. 

А ще програма eTwinning – це чудова можливість реалізувати креативний підхід 

у навчанні і нагадати вчителям та учням, що навчатися й навчати – не лише потрібно, 

але й цікаво! 


