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Робота в проектах АЙОРН з 2007 року ведеться через мережеве об'єднання учасників
ВікіОсвіта.
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Головна_сторінка

Проекти IEARN-Україна і всю інформацію для учасників можна знайти на сторінці http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Проекти_IEARN-Україна

Архів проектів з 2007 року: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Архів_АЙОРН-пр
оектів_з_2007_року

З 2007 року очолює роботу школи в Проектах IEARN Щукіна Ірина Юріївна, учитель
російської мови та зарубіжної літератури.

Особиста сторінка координатора –
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Користувач:Irina_Schukina

Сторінка школи в ВікіОсвіта, створена координатором проектів.
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Спеціалізована_школа_I-III_ступенів_№17%2
Cасоційована_школа_ЮНЕСКО_(м.Черкаси )

Звіти про діяльність школи в проектах _IEARN
2001- 2006 рік
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Робота_школи_в_проектах_іЕАRN_за_2001_
-_2006_роки
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2007 – 2008 рік
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Робота_школи_в_проектах_іЕАRN_за_2007_
-_2008_роки

2008 – 2009 рік
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Робота_школи_в_проектах_іЕАRN_за_2008_
-_2009_роки

Наші досягнення

У вересні 2007 року школа вперше запропонувала свій власний проект для мережі
іЕАRN.
Проект мав назву „ Їх коріння – в Україні”, фасилітатором проекту являлась Щукіна Ірина
Юріївна.
Сторінка проекту http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Їх_коріння_-_в_Україні 2007 – 2008 н.р.
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Їх_коріння_-_в_Україні_2008-2009_н.р .

17 квітня 2008 року Щукіна Ірина Юріївна стала учасником Міжнародного форуму "Нові
горизонти ІКТ в освіті" м. Київ. ( Запрошення було відзнакою активності координатора
школи в проектній діяльності. Від IEARN запрошення отримали 10 осіб – і тільки двоє з
них не були викладачами інформатики).

З 12 по 18 липня 2008 року Щукіна Ірина Юріївна була запрошена на щорічну міжнародну
конференцію , яка мала відбутися в місті Бухара, Узбекистан.
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Подорож_української_команди_на_міжнаро
дну_iEARN-конференцію_2008р._в_Узбекистан

27 серпня 2008 року отримала грамоту Головного управління освіти і науки Черкаської
облдержадміністрації (За активну участь в роботі в міжнародних проектах і програмах).

21 травня 2009 року в місті Києві брала участь у роботі Національного благодійного
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форуму "Добро починається з тебе" як переможець двох відбіркових етапів конкурсу.
http://www.ukraine3000.org.ua/tomorrow/tomnews/6662.html
Від школи на конкурс подавався проект „ Їх коріння – в Україні”.

21 травня 2009 року в Київській дитячій академії мистецтв відбулося пленарне засідання
Національного благодійного форуму «Добро починається з тебе».
Форум був завершальною частиною Другого Всеукраїнського конкурсу благодійних
проектів «Добро починається з тебе».
На ранковій частині пленарного засідання відбулася презентація освітніх проектів Фонду
«Україна 3000». Окрім цього, учасники форуму презентували свої благодійні проекти та
виховні заходи, обмінювалися досвідом їх реалізації.

У другій частині пленарного засідання взяли участь почесні гості, серед яких – Голова
Наглядової ради міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» пані Катерина
Ющенко, Міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій Павленко, заступник Міністра
освіти і науки України Павло Полянський, президент Академії педагогічних наук України
Василь Кремень, заступник голови Київської облдержадміністрації Валерій Кондрук, інші
високі представники державних, громадських та благодійних організацій, керівники
навчальних закладів.

Пані Катерина Ющенко високо відзначила благодійну роботу, яку проводять учасники
форуму. Розповідаючи про проект «Добро починається з тебе», вона висловила
задоволення тим, що він набуває популярності серед українських шкіл. Пані Катерина
навела приклади найбільш цікавих з її точки зору проектів, представлених на
цьогорічний конкурс, та зробила їх невеличкий аналіз.
http://www.ukraine3000.org.ua/tomorrow/tomnews/6754.html

2009 – 2010 навчальний рік:
Школа приєдналася до проекту IEARN „ Український Фен – Шуй”, координатор роботи –
Петрова Алла Василівна, вчитель української мови та літератури.
Сторінка проекту :
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Проект_Український_фен-шуй_2009-2010
На Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе»
Міжнародного благодійного фонду „ Україна – 3000 ” , школа відправила проект „HOME.
Побачення з планетою.”( Координатор Щукіна І.Ю.)
http://www.ukraine3000.org.ua/actual/6813.html
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