Програма «Школа та клас» School & Classroom Program
Що таке Програма «Школа та клас»?
Програма реалізується організацією People to People International («Народ
до Народу») і дозволяє вчителям та учням започатковувати контакти зі
своїми колегами в інших країнах. Два класи утворюють «партнерство
класів», яке спільно працює в одному або декількох проектах, або ж
декілька класів реалізують один спільний проект. Інформація про проекти
надається Програмою зареєстрованим членам (вчителям). Також існує
можливість створення нових проектів.
Коли можна зареєструватись?
Реєстрація здійснюється щорічно в період з липня по жовтень. Заявки,
зроблені після вказаного періоду, відкладаються до наступного
реєстраційного періоду.
Хто може брати участь?
Класи початкової та середньої школи, клуби, а також молодіжні групи з
усіх країн.
Чи існує плата з приєднання до Програми?
Ні, участь у Програмі «Школа та клас» є безкоштовною. Учасники платять
лише за витрати на відправлення партнерським класам листів або
матеріалів за проектами.
З якими країнами я можу взаємодіяти?
До Програми входять класи із 130 країн! Ми зробимо все можливе, щоб з
допомогою нашої мережі знайти партнерські класи в одній з трьох
вибраних вами країн. В реєстраційній формі виберіть «немає значення» або
вкажіть, максимум, три країни, в яких ви хотіли б знайти партнерський
клас. При виборі «немає значення» партнерський клас може бути
знайдений швидше.
Як працює Програма?
1.
Реєстрація
здійснюється
вчителями
шляхом
заповнення
реєстраційної форми на веб-сайті www.ptpi.org або відправкою листа на
електронну адресу classroom@ptpi.org.
2.
З електронної адреси classroom@ptpi.org Вам буде надіслане
підтвердження про реєстрацію.
3.
Вчителям буде надісланий посібник з переліком ідей до проектів або
порад щодо розвитку ефективного партнерства.
4.
Програма здійснює пошук та визначає партнерський клас в одній з
трьох зазначених в реєстраційній формі країн з учнями відповідного віку

(або на рік молодше чи старше). Якщо в реєстраційній формі було
записано «немає значення», в цьому разі партнерський клас буде
визначено в країні, в якій залишаються заявки без підібраних партнерських
класів.
5.
Вчителям надсилається контактна інформація щодо їхнього
партнерського класу та вчителя. Вся контактна інформація надсилається
лише вчителям партнерських класів і не поширюється далі.
6.
Вчителя партнерських класів встановлюють прямі контакти,
вибирають проекти для спільної роботи учнів та визначають графік
взаємодії впродовж шкільного року.
7.
Спілкування між партнерськими класами здійснюється англійською
або іншою спільною мовою.
8.
Допомога та сприяння директора Програми надається протягом
всього періоду партнерства між класами.
Спрямованість програми.
Програма «Школа та клас» спрямована виключно на обмін освітніми
матеріалами та сприяння розвитку взаєморозуміння, поваги та дружніх
відносин між учнями різних країн та культур. Не допускається
використання Програми для отримання фінансування чи обладнання, якщо
це не передбачено спеціальним проектом і не є його частиною.
Умови Програми та питання безпеки.
Програма «Школа та клас», яка реалізується в рамках організації People to
People International («Народ до Народу»), не вимагає і не передає адреси
перебування чи імена вчителів, адміністраторів та учнів іншим особам,
організаціям або підприємствам. Батьки або опікуни учнів повинні
заповнити відповідну Форму батьківського дозволу перед використанням у
рамках Програми робіт за учнівськими проектами або фотографій з вебсайтів проектів чи інших матеріалів. Щодо учнів використовується лише
інформація про навчальний рік (який клас або курс), назва школи, місто та
країна. Жодної іншої інформації - імен, прізвищ, інших персональних
даних учнів - не може бути використано Програмою.

