„Etwining“ ПРОЈЕКАТ „Млади Европе“
Покретачи овог пројекта су: Мина Исокоски наставник енглеског из Оулуа – Финска и
Марина Александрић Ремели наставник математике – ментор у српској школи Никола
Тесла у Будимпешти.
 На позив за учешће, осим Теслиних ђака и ђака из Финске и пријавили су се ђаци
из Италије, Норвешке, Шпаније, Албаније, и једног острва Риунион у Индијском
океану – које припада Француској те тако и Европи.
 Значајну подршку у комуникацији на енглеском као и помоћ за доследно
придржавање рокова за поједине задатке наше групе је учинила Александра
Фелди наставник енглеског језика у нашој школи.

Учесници пројекта су:
 Фински ђаци – из места Тирнава недалеко од града Оулу, на северо западном
делу Финске. Навикли на хладну и оштру климу Финске, веома пажљиви и
дружељубиви.
Линк школе је:
http://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-jaopetuspalvelut/Perusopetus/Koulut/Kuulammen-koulu/Kuvagalleriat/Koulurakennus

 Вама већ добро познати „Теслини ђаци“ из Будимпеште:

 Ђаци из Италије – место Кодогно јужно од Милана, из школе Liceo Novello .
Веома су активни у пројекту – пуни добрих идеја и предлога, весели и
предузимљиви. Први су дали идеју о креирању амблема пројекта и веома
вредно одрадили предлоге за амблем :

(http://www.liceonovello.gov.it/ )

 Деца из Шпаније – Приватна школа: Salesianos Laviaga-Castillo близу градића
Зарагоза, Шпанија
http://laalmunia.salesianos.edu/colegio/colegio

 Ђаци са вулканског oстрва Риунион (http://skr.rs/L5D ) које је смештено 800
километара источно од Мадагаскара и око 200 километара југозападно
од Маурицијуса у Индијском океану у регији источне Африке.
Школа је Lycée St Exupéry http://lycee-avirons.ac-reunion.fr/ и углавном из
градића Саинт Пиерре. Они су као и њихови професори већи део дана на обали
океана где се баве спортом или се друже уз песму и музику.

 Деца из Албаније су приказала своју школу фотографијама али још увек не знамо
име школе и места одакле су.

 Деца из Норвешке такође нису описала место а ни школу коју похађају.

Свако од учесника је свој рад започео са представљањем, прво кратко школе и места
пребивања – а затим је по месечном плану доста тога требало да се испуни.
Наравно – важно је било да користимо модеран информатички приступ за
представљање. Морамо признати да је почетак био чиста класика – писмо писано
руком – скенирано и послато.

Онда је следила прича са аватаром – имагинарним ликом који су деца сама
исконструсала – робот слика, којој смо доделили и глас.

Часови информатике су били обогаћени коришћењем апликације „VOKI“. Да
напоменем језик комуникације је ЕНГЛЕСКИ! Дакле сва писма а и глас додељен
аватар лику је био на енглеском

Даље се палета информатике проширила на апликације: Smore, Prezi, Power Point:

Направили смо месечни план кога се држимо и углавном јако добро успевамо да га
испунимо.
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The plan:
September: Getting to know each others and breaking the ice. Students write old fashioned
hand written letters to one student in every partner country and introduce themselves.Students
make Voki- presentations about themselves. (http://www.voki.com/site/create)
October: My hobbies/free time. Students make Smore- resentation about their hobbies or
ways to spend their free time. (https://www.smore.com/)
November: My hometown. Students make presentations about their hometown (for example
PowerPoint-presentations, Glogsters or Smores.)
December: Celebrations/festivals: Students make presentations about important
celebrations/festivals in their countries. Handmade Christmas cards/ Happy Holidays cards to
each others.
January: My school. Students present theirs schools and their school timetables. Perhaps even
the school system in their countries.
February: Sports. Students present popular/typical sports in the countries.
Mars: Popular culture: Students present: My favourite music/artists/groups or my favourite
movie/ TV series.
April: A small dictionary. Phrases, expressions, greetings and so on both in English and in
students mother tongue.
May: Price comparison. Students compare prices of items they spent their pocket money on.
(Movie tickets, youth magazines, sweets, soft drinks and so on.)

