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Шановна Олександро Іванівно!

У 2014-2015 н.р. на теренах Львівщини, за підтримки Arengukoostö ö Programm (Estonian
Development Cooperation) Міністерства закордонних справ Естонії, Міністерства освіти і науки
України та Львівської обласної ради успішно реалізовувався україно-естонський проект «Міксіке
в Україні» http://lviv.miksike.net. 

Міксіке висловлює щиру подяку Вам та Департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації за всебічну підтримку ідей проекту, а також КЗ ЛОР Львівський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти, за ефективну організацію та проведення заходів в
рамках проекту. 

Завдяки злагодженій роботі Вашої команди станом на вересень 2015 р. до участі в проекті
залучено 9788 користувачів (учнів, вчителів та батьків Львівської та інших областей України), у
тому числі 528 педагогів. Проведено спільні освітні заходи: семінари у м. Львові та м. Стрию;
вебінари; он-лайн конкурси, вікторини, змагання з усного рахунку Прагліміне; українська
делегація взяла участь у міжнародному фіналі Прагліміне в м. Рига (Латвія) та відвідала м. Тарту
(Естонія).

Реалізація проекту у минулому навчальному році підтвердила велику зацікавленість
проектом в інших областях України. Тому донорами проекту прийнято рішення продовжити його
реалізацію у 2015-2016 році у Львівській області та поширити його на інші регіони України. У
цьому навчальному році освітнє онлайнове середовище Міксіке проводитиме конкурси та
вікторини для учнів і вчителів з використанням інтерактивних вправ, змагання з усного
математичного рахунку Прагліміне, серію навчальних семінарів і вебінарів для вчителів, а також
семінари і вебінари з обміну досвідом між учасниками проекту.

Проект сприяє розвитку зв’язків між навчальними закладами різних областей України,
зміцненню зв’язків між учнями, вчителями та батьками учнів з України, Естонії та інших країн
Євросоюзу, підвищення якості та ефективності освіти у ЗНЗ за допомогою інформаційних
технологій, підвищення кваліфікації вчителів у селах та малих містах, розширення можливостей
розвитку онлайнового навчання та позакласних заходів.

Освітнє онлайнове середовище Міксіке сподівається на подальшу плідну співпрацю з
Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації щодо продовження реалізації
проекту у Львівській області та створенні найбільш прийнятної для регіону моделі онлайнової
освіти у майбутньому.
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Міхкель Пильв/ Mihkel Pilv
Директор

OÜ MIKSIKE, Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti        Tel 742 2550      info@miksike.ee
KOOLITUSLUBA nr 6600HTM      REG nr 10356005     KMKR nr EE100504338

http://lviv.miksike.net/

