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TOPIC ABSTRACT
FlipGrid is a K-12 resource that is designed to promote open discussion between all students within your
classroom. Teachers post topics, videos, or weblinks for discussions and students respond to the prompts and to
one another with short video reflections, forming a classroom “grid”. FlipGrid is available as both an iOS and
Android app, and teachers can login through any browser, as well. Flipgrid can also be used to connect with
classrooms around the world.
FlipGrid - це ресурс для учнів початкових та сердніх шкіл, який призначений для сприяння відкритій дискусії
між усіма учнями в класі. Вчителі публікують теми, відео або веб-посилання для обговорення,
а учні відповідають на підказки та один одному, записуючи короткі відео, таким чином формуючи
комунікаційну "сітку" в класі. FlipGrid доступний, як для iOS, так і для Android, а вчителі також можуть
заходити через будь-який веб-переглядач. Flipgrid також може використовуватися для спілкування
з учнями по всьому світі.
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