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В грудні 2005 р. НВК№ 30 «ЕкоНад» м.Києва став Асоційованою школою
ЮНЕСКО

Пізнаючи Шевченка, світ пізнає Україну!
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ
«СЛОВО ШЕВЧЕНКА УСТАМИ НАЩАДКІВ»

6 березня 2014 року у НВК №30 «ЕкоНад»
м.Києва пройшов мистецький проект
«Наймасовіше виконання пісні «Реве та
стогне Дніпр широкий», присвячений
200-річчю від дня народження великого
Кобзаря.
Підготовці до цього проекту передувала
велика кількість акціїй та заходів,
присвячених творчості великого Кобзаря.
Лідерами еконадського парламенту було
підраховано, що в акції взяло участь 853
особи. Це сравжній рекорд. На згадку кожен
учасник отримав яскраву і пізнавальну
пам’ятку. Традиційно свято закінчилося
традиційною ходою на щастя та долю під
українськими рушниками.

Назва проекту :«У моєму родоводі – гордість нашого народу! »
Проект «У моєму родоводі - гордість нашого народу!»
дає можливість кожній родигі долучитися до важливих подій
минулого через власну родинну історію, відображену в
подіях і долях. Основною метою проекту є виховування
поваги до родини, батьків, гордість за своїх рідних, почуття
патріотизму та доброти;розвиток творчої уяви і збагачення
знань учнів про сім”ї однокласників. У рамках проекту були
проведені майстер-класи із виготовлення витинанок, зустрічі
з видатними членами родин, дослідження родинного дерева.
Узагальнення та демонстрація зібраного матеріалу відбулася
на сцені.

Назва проекту :
«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття
І голос твій нам душі окриля»
у співпраці з волонтерськими організаціями
«Альтернатива-Б» та « AIESEC»
Мета проекту – залучити учнів до конструктивної дискусії щодо
шляхів впровадження ідей Тараса Шевченка в сучасній Україні та
реалізувати основні пріоритети солідарності, сприяння миру та
діалогу засобами освіти та комунікації учнів України з
волонтерами із Туреччини, Італії, Єгипту та Польщі. Підготовка до
участі та сама робота у проекті передбачала створення відеороликів, презентацій, вивчення поезії Т. Г. Шевченка різними мовами
світу, проведення квестів, відкритих заходів та конференцій. Це
була гарна нагода застосувати на практиці отримані знання,
елементи критичного мислення, уміння та навички усного та писемного висловлювання у співпраці з волонтерами.

