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Вісник Євроклубів України 
Проект здійснюється за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні 

№ 1/2012 

Липень, 2012 

На запрошення "Міжнародної асоціації розвитку 
науково-культурно-освітніх відносин Польща – 
Україна – Європа" молодь Ради євроклубів 
Кіровоградщини Кіровоградського ОЦДЮТ відвідали 
міжнародний табір у м.Сопоті (Польща).  

Під час перебування у таборі вихованці мали 
можливість презентувати особливості культурного 
різноманіття України та ознайомитись з 
особливостями культурного розвитку Польщі. 

Незабутні враження залишив у кожного 
середньовічний замок Тевтонського ордена у 
Мальборку. Також дітям запам’ятається екскурсія до 
морського маяка, морського порту, яхт-клубу, міського 
музею у м.Сопот та рибацького музею у м.Хель.  
Чудові спогади та надію на подальшу співпрацю з 
польською молоддю привезли учасники назад в 
Україну на Кіровоградщину. 

Підсумками табору стала розроблена програма дій на 
майбутнє, зокрема програма молодіжних обмінів між 
Україною та Польщею і налагодження партнерських 
зв’язків.  

http://ocdut.hmarka.net/component/content/article/1-
latest-news/118-druzhbamolodi 

Липень, 2012 

Літній табір, який організували  волонтери (старшокласники) 
євроклубу "LIFE" (м. Самбір) та волонтери з Польщі, США, Румунії 
тривав протягом двох тижнів. Учні  навчились нових ігор, взяли 
участь у Fashion show, Talent Day, здійснили незабутню поїздку в с. 
Сприня, відпочили, загоріли, покупалися і висадили квіти до 68 
річниці УГВР, що відзначалась у липні, мали заняття з іноземних мов 
(німецької, англійської та польської), знайшли нових друзів, зіграли 
гру "полювання за фото" і багато іншого. 

Захоплюючим виявився тиждень з інтригуючою назвою «Тиждень 
Америки», де на учнів чекали нові пригоди, змагання, розучування 
спортивних ігор та конкурси. 

http://euroclub-life.sambir.biz/  

 

http://ocdut.hmarka.net/component/content/article/1-latest-news/118-druzhbamolodi
http://euroclub-life.sambir.biz/


 

 

 

 

  

 

 

22 серпня-5 вересня 2012 року Євроклубом 
Приватного навчально-виховного комплексу 
«Паросток» м. Полтава було організовано 
Міжнародний волонтерський табір "Полтава: краса і 
збереження".  

Від початку діяльність табору було присвячено 
екологічній тематиці. 9 волонтерів з 7 країн світу 
протягом майже двох тижнів брали участь у 
прибиранні територій дитячого садочка по вулиці 
Гористій, 11, Дендропарку та долучилися до акції 
«Чорнобрива Україна». Щодня на учасників табору 
чекали цікаві ігри, тренінги, творчі уроки, на яких усі 
охочі мали змогу поглибити свої навички розмовної 
англійської мови. 1 вересня, волонтери провели 
незвичайний Урок Знань для учнів школи. Вони 
презентували свої навчальні програми у Вишах і 
коледжах, пояснювали, що є цікавого і складного в 
обраних ними професіях.  

Відвідувачами табору стали понад 150 учнів 
полтавських шкіл, студентів та просто небайдужих 
громадян. Особливою родзинкою одного з останніх 
днів став виступ команди історичного фехтування 
«Троєгор’є», які відтворили фрагменти 
середньовічних боїв і танців. 

http://www.parostok.pl.ua/ 

 

Ініціативи Євроклубів 

 

Вересень, 2012 

В 2012-2013 році Євроклуб "Еuroworld" Криворізької загальноосвітньої школи №114 розпочав 
довготривалий шкільний проект "Країни Європейської співдружності". І етап реалізації передбачає  
підготовку мультимедійної презентації "Країна Євросоюзу",  буклету "Запрошуємо у подорож", 
розмовника для подорожі по країні,  збірника "Народна мудрість країни",  "Країна,  оспівана в 
літературі" ,  збірника медіа-ігр (кросворди, лото, пазли). 

 

http://euroworld.at.ua/news/dovgotrivalij_shkilnij_proekt_krajini_evropejskoji_spivdruzhnosti/2012-09-13-
352 

Новини Представництва ЄС в Україні 

 Вересень,  2012 

Оголошено конкурс програми Жана Моне на 2013 рік. Цей конкурс 
стане останнім для всіх програм, що входять в програму 
Європейського Союзу «Навчання впродовж життя», включаючи 
програму Жана Моне. Програма «Навчання впродовж життя» 
підтримує співпрацю між вищими навчальними закладами, школами, 
сприяє розвитку освіти дорослих, професійній підготовці, Європейських 
студій та ін. Програма Жана Моне, як складова програми  «Навчання 
впродовж життя», охоплює викладання європейських студій, 
дослідження та вивчення процесів європейської інтеграції.  

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2
012/2012_09_05_3_uk.htm 

 

 

http://www.parostok.pl.ua/
http://euroworld.at.ua/news/dovgotrivalij_shkilnij_proekt_krajini_evropejskoji_spivdruzhnosti/2012-09-13-352
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_09_05_3_uk.htm


 

 

 

 

  

 

 

 

Семінари, регіональні події 

Липень, 2012 

Молодь з євроклубу "Промінь Європи" СШ І-ІІІ ступенів 
№4 м. Новий Розділ Львівської області взяли участь у 
тренінгах  літньої  академії молодих лідерів у Варшаві, 
організованій Фундацією "Нові медіа" та Львівською 
Молодіжною Громадською Організацією "Центр освітньої 
політики".  

http://nrschool4.ucoz.ru/news/kanikuli_nashogo_sheku_u_po
lshhi/2012-09-03-221 

24 серпня Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб» виступив 
організатором фотовиставки «На перехресті демократизації» у сквері Жовтневому. Фото, що були 
розвішані на ниточках між дерев, презентували бачення демократичних цінностей молоддю з Вірменії, 
Естонії, Латвії, Росії, Чехії та України. Доповнили виставку світлини, зроблені під час Кременчуцької 
літньої екологічної школи-2012. За час школи молоді люди з різних куточків України провели екологічний 
квест в парку «Придніпровський» та спільно з професійним художником розмалювали один з 
кременчуцьких тролейбусів у стилі «еко-арт». Також учасниками були проведені екологічні просвітницькі 
заняття, кіноперегляди, майстер-класи в своїх містах. Вищезазначеними акціями молодь хотіла виразити 
свою активну позицію щодо захисту екології та привернути увагу інших до екологічних проблем. 

http://eu-klub.ucoz.ua/news/jak_kremenchuzhani_dotorknulisja_do_demokratiji/2012-08-25-125  

  

12-13 вересня в рамках третього Всеукраїнського 
«Inter-Rail Туру» відбулась міні-сесія із 
залученням представників Європейського 
молодіжного парламенту у місті Луцьку на базі 
Луцької гімназії №18, яка об`єднала понад 50 
школярів та студентів задля того, щоб привернути 
увагу учнів та студентів місцевих навчальних 
закладів до сучасних політичних, соціальних та 
екологічних проблем. Учасників міні-сесії було 
розподілено на 4 комітети: 

· культура та освіта; 
· захист навколишнього середовища та 

збереження здоров`я людини; 
· права людини; 
· транспорт та туризм. 

Кожен із комітетів отримав окрему тему для 
обговорення та пошуку шляхів вирішення 
проблем. Робоча мова - англійська. Учні складали 
резолюції з кожної теми для представлення їх на 
дебатах наступного дня.  

http://nrschool4.ucoz.ru/news/kanikuli_nashogo_sheku_u_polshhi/2012-09-03-221
http://eu-klub.ucoz.ua/news/jak_kremenchuzhani_dotorknulisja_do_demokratiji/2012-08-25-125


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Вересень, 2012 

Триває традиційна навчальна практика у Національному 
заповіднику "Херсонес Таврійський". Протягом тижня учні 
Приватного навчально-виховного комплекс у «Паросток» 
м. Полтава активно вивчають історію античної Греції, 
працюють у фондах музею, слухають лекції наукових 
працівників заповідника, занурюються у світ 
давньогрецьких трагедій. Важливою складовою виїзної 
школи є екскурсійна практика, метою якої є навчання учнів 
навичкам публічного виступу, структурування розповіді та 
яскравої презентації матеріалу. 

Окрім навчання, учні здійснили «еко-десант» на території 
заповідника, прибравши гори сміття, залишеного 
недбалими відвідувачами. 

http://www.parostok.pl.ua/?news=%D0%92%D0%B8%D1%97
%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B0_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1
%83_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94_12
0913190531  

©European Union 
Новини надсилайте на адресу: denys.chernikov@gmail.com 

  Вересень, 2012 

У Сумській обласній бібліотеці волонтерами з США, 
Франції, Норвегії та Словенії щотижня безкоштовно 
проводяться мовні клуби. Бажаючі можуть  вивчати 
англійську, французьку, норвезьку або словенську мови. 

http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-
novini/article/movni-klubi-z-volonterami-centru-jevropeiskikh-
iniciat/  

Семінари, регіональні події 

  12 вересня 2012 року в Луцьку в рамках 
проекту «Підтримка регіональних Євроклубів 
України», який фінансується Представництвом 
Європейського Союзу в Україні, відбувся 
перший регіональний семінар, у якому взяли 
участь провідні Євроклуби Волинської області. 
Основні завдання проекту спрямовані на 
посилення спроможності Євроклубів - сприяння 
впровадженню сучасних форм і методів 
роботи, популяризація в Україні, сусідніх 
країнах та країнах ЄС, посилення співпраці та 
обмін досвідом між Євроклубами різних 
регіонів України. 

Учасники зустрічі – лідери Євроклубів міста 
Луцька та Волинської області - розповіли про 
свою діяльність та здобутки, окреслили плани 
на наступний рік та висловили побажання щодо 
конкретних видів очікуваної інформаційної та 
методичної підтримки. Представники 
Євроклубів поділилися враженнями від 
спільних заходів зі своїми європейськими 
партнерами, конкурсів та змагань, які щорічно 
проводяться під час святкування Дня Європи. 

Був  презентований новий для України метод 
проведення дебатів та виховання лідерських 
якостей «Свідомий вибір». Завдяки такій 
методиці учасники дебатів навчаються 
дотримуватися  таких фундаментальних 
європейських принципів як свобода зібрань та 
свобода слова. 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&
ar_id=2717&as=0 

http://www.parostok.pl.ua/?news=%D0%92%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94_120913190531
mailto:Euroclub@laboratory.kiev.ua
http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/movni-klubi-z-volonterami-centru-jevropeiskikh-iniciat/
http://parliament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2666&as=0
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://mpr.in.ua/news/debati.html
http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2717&as=0

