Наша школа продовжує роботу на платформі eTwinning Plus ( під
патронатом Євросоюзу та Erasmus +). У цьому навчальному році учні школи
брали участь у міжнародних проектах. Під час роботи з проектом "Давайте
ділитися нашими цінностями" з країнами Турції, Румунії та Польщі учні
обговорювали такі цінності,як -емпатію, повагу,дружбу,любов,толерантність
та створили Дерево цінностей.
Під час роботи над проектом "Програмування історій" з учнями
Сербії,Албанії,Румунії,Франції,Польщі,Іспанії та Греції учні 57 школи створили
розповідь про подорож Скотті (інопланетянина) Україною та
Києвом,розмальовували малюнки з цифровими кодами і зашифровували різні
казки.
У процесі роботи над проектом "Який чудовий світ" з країнами Італії,
Турції, Іспанії, Греції, Литви та Румунії учні презентували національні
костюми, традиційні рослини та тварин України. Поділилися рецептами
традиційної української кухні, визначними місцями, які можна відвідати в
Україні. Виготовили сувеніри для партнерів з Туреччини та отримали
національні турецькі сувеніри.
У ході роботи над проектом "Програмування історій" з учнями Сербії,
Албанії, Румунії, Франції, Польщі, Іспанії та Греції учні 57 школи створили
розповідь про подорож Скотті (інопланетянина) Україною та Києвом,
розмальовували малюнки з цифровими кодами і зашифровували різні казки.
У процесі роботи над проектом "Який чудовий світ" з країнами Італії,
Турції, Іспанії, Греції, Литви та Румунії учні презентували національні
костюми, традиційні рослини та тварин України. Поділилися рецептами
традиційної української кухні, визначними місцями, які можна відвідати в
Україні. Виготовили сувеніри для партнерів з Туреччини та отримали
національні турецькі сувеніри.
Працюючи над проектом "Маленькі мрійники" з Хорватією, Албанією,
Італією, Турцією та Болгарією учні описували свій ідеальний день, місто своєї
мрії та свої уявлення про майбутнє, обмінювалися листівками з польськими
учнями. Наприкінці навчального року відбулась онлайн-зустріч учнів
Туреччини, Болгарії та школи 57.
Під час роботи над проектами на платформі eTwinning учні також
долучилися до святкування дня eTwinning, проходили інтерактивну гру щодо
правил інтернет-безпеки, та ще робили багато цікавого. Усі проекти eTwinning
у школі проходять під керівництвом Родін-Сови Любов Петрівни, за підтримки
педагогічного колективу та сприяння шкільної адміністрації. У наступному
році учні 57 будуть продовжувати роботу з проектами eTwinning Plus.

