
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 3/2012 

1 грудня 2012 року у Західно-
Дніпровському центрі професійно-технічної 
освіти с. Саксагань відзначили Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом. Задля підвищення 
соціальної терпимості й інтенсифікації 
обміну інформації щодо ВІЛ/СНІД було 
проведено ряд заходів: зокрема євроклуб 
«ЄВРОlife» підготував презентацію «Правда 
про СНІД». 

 

http://gvpl.at.ua/news/mi_proti_snidu/2012-12-01-416 

 

Ініціативи Євроклубів 

 

13 грудня 2012 року у м. Полтава відбувся масштабний фестиваль 
шведської культури. Цю подію було приурочено до Дня Люсії - свята 
світла, яке у скандинавських країнах розпочинає цикл різдвяних 
святкувань.  

Організаторами фестивалю стали Педагогічний центр «АКАДЕМІЯ» та 
школа «Паросток», фінансову підтримку було надано Відділом у 
справах сім’ї та молоді Полтавської ОДА.  
http://www.parostok.pl.ua/?news=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_
%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%96_%D0%9B%D1%8
E%D1%81%D1%96_121218170731 

 

Євроклуб «Мрія» здійснив 
дослідження та презентував 
цікаві відомості про 
святкування Нового Року та 
Різдва у Європі. За ініціативи 
клубу було створено 
Інформаційний стенд 
«Відкриваємо Європу» про 
традиції та звичаї 
святкування. 

http://gvpl.at.ua/news/mi_proti_snidu/2012-12-01-416
http://www.parostok.pl.ua/?news=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%96_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%96_121218170731


 

 
Конкурси 

 

У листопаді стартувала Олімпійська вікторина 
«Лондон 2012: надихаючи покоління», яку 
організувало Посольство Великобританії в 
Україні.  

До участі у цьому конкурсі було запрошено усіх 
бажаючих, умовами участі було володіння 
англійською мовою та інтерес до англійський 
літературі, історії й спорту. 

Слід зазначити, що серед 150 осіб, які взяли 
участь у цій вікторині з усіх куточків України, 
тільки п`ять були визнані призерами.   

Серед призерів - активісти євроклубу 
«Європейська єдність» гімназії № 39 м. 
Дніпродзержинськ. 

Церемонія нагородження проходила 30 
листопада 2012 року у м. Київ. в приміщенні 
Посольства Великої Британії в Україні. 

http://gimn39.klasna.com/uk/site/news/view/id/30 

 

 

Євроклуб «Європейська єдність» здобув перемогу у Всеукраїнському 
конкурсі з написання історико-публіцистичних нарисів. Робота 
«Повсякденне життя мешканців міста Дніпродзержинська під час 
окупаційного періоду Другої світової війни», яку під час 
нагородження  представляла Єлісєєва Аліна, отримала високу оцінку журі 
конкурсу і посіла III призове місце.  

Церемонія нагородження у проходила у м. Київ 30 листопада 2012 року. 
Всього у Всеукраїнському  конкурсі з написання історико-публіцистичних 
нарисів взяло участь більше 80 конкурсантів. 

http://gimn39.klasna.com/uk/site/news/view/id/31 

 

5 грудня 2012 року було оголошено шостий конкурс програми Темпус, кінцевий термін подачі проектних 
заявок визначено 26 березня 2013 року. Проектні заявки цього конкурсу мають відповідати таким 
пріоритетам: модернізація навчальних програм у сфері підготовки та навчання вчителів, права та 
належного врядування, включаючи права людини, охорону здоров’я, охорону оточуючого середовища, 
зміну клімату; а також у сферах реформування університетського врядування та студентських послуг, 
розробки механізмів оцінювання якості, просування навчання впродовж життя, розробки рамок 
кваліфікацій, підготовки неуніверситетських вчителів. Ці та інші національні та регіональні пріоритети, а 
також правила участі, критерії оцінювання, умови фінансування, процедура подання заявки тощо детально 
описані в конкурсній документації, що розміщена тут 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_12_13_1_uk.htm 

 

http://gimn39.klasna.com/uk/site/news/view/id/30
http://gimn39.klasna.com/uk/site/news/view/id/31
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_12_13_1_uk.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурси 

11 грудня 2012 року в новому приміщенні Представництва ЄС в Україні 
відбулася церемонія нагородження переможців загальноукраїнського 
конкурсу фотографій «Діалог між поколіннями», що проходив в рамках 
відзначення Європейського року активності людей похилого віку і 
солідарності поколінь – 2012. 

Серед переможців відзначилася Уварова Тетяна, керівник міського 
європейського клубу для старшокласників м. Івано-Франківськ, яка 
отримала приз глядацьких симпатій за результатами електронного 
голосування (830 голосів) - робота №48 «Найдорожчі дідусь і бабуся».  

На завершення відбулася дискусія на тему єдності поколінь та ролі 
сім’ї у вихованні молоді. 

Фотоконкурс «Діалог між поколіннями» провела Мережа центрів 
європейської інформації України за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» та Представництва ЄС в Україні.  Мета фотоконкурсу – 
було привернути увагу громадськості до необхідності комунікації між 
поколіннями та людських цінностей.  

http://ukrcei.org/news/dialoh_mizh_pokolinnyami_cherez_fotoobektiv.html 

 

Семінари, тренінги 

20 грудня 2012 року на базі Сумської загальноосвітньої 
школи № 12 відбувся практичний семінар для 
євроклубів м. Суми «Роль міжнародних проектів у 
роботі євроклубів навчальних закладів міста як 
приклад неформальної освіти». 

Семінар проводився за ініціативи Інформаційно-
методичного центру Сумського відділу освіти за 
підтримки СМГО «Центр європейських ініціатив». 

Євроклуби Сумщини активно реалізують та 
долучаються до великої кількості проектів як на 
місцевому рівні, у рамках Мережі Євроклубів 
Сумського регіону, так і на всеукраїнському рівні, а 
також на міжнародному рівні. 

 

  
Саме діяльності євроклубів на міжнародному рівні і був присвячений практичний 
семінар, метою якого було поділитися досвідом, обговорити можливості 
міжнародної діяльності, а також мотивувати євроклуби м. Суми ініціювати 
міжнародні проекти. 

Ділились своїми практиками участі у різноманітних міжнародних проектах 
координатори таких євроклубів, як «Rainbow» СЗОШ № 12, «Vector» ССШ № 
17, «EuroStars» Сумської гімназії № 1, «EuroKIDS – Golden Youth». 

 

  

 
http://www.eu.sumy.ua/novini/pereglj
ad-novini/article/khochemo-robiti-
proekti-na-mizhnarodnomu-rivni/ 

 

  

http://ukrcei.org/konkurs/48_razom.html
http://ukrcei.org/news/dialoh_mizh_pokolinnyami_cherez_fotoobektiv.html
http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/khochemo-robiti-proekti-na-mizhnarodnomu-rivni/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 грудня 2012 року СМГО 
«Центр європейських 
ініціатив» у співпраці з 
Корпусом Миру США провели 
тренінг для вчителів міста 
Суми та Сумської області, 
спрямований на подолання 
булінгу та насильства у 
школах. 

У рамках тренінгу «Повага 
дією» 35 вчителів м. Суми та 
Сумської області 
ознайомились з новими 
методами роботи з учнівською 
молоддю 6-8 класів, отримали 
знання та навички щодо 
створення позитивної 
атмосфери в класі. 

 

Семінари, тренінги 

Учасники мали змогу випробувати на собі різноманітні вправи, які дуже 
легко використовувати для шкільної молоді. 

 

http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/povaga-dijeju-proti-bulingu-u-shkolakh-sumshchini 

Міжнародні обміни, табори 

17 листопада 2012 року в місті Охтирка проходив табір SMART, який зібрав 
близько 70 учасників з усієї Сумської області. Школярі взяли участь у 
різноманітних інтерактивних заняттях з екологічної тематики, а також основ 
здорового способу життя. Всі заняття проводились англійською мовою 
іноземними волонтерами. 

Програма табору передбачала різноманітність тематик та методів роботи. Під 
час роботи табору школярі дізнались про те, які існують найбільші екологічні 
небезпеки, та як їм можна запобігти; про методи сортування та повторного 
використання сміття; про те, з якими екологічними проблемами стикається 
світовий океан, та як це стосується кожного з нас; про те, як необхідно 
правильно харчуватись, щоб зберегти здоров’я та багато іншого. 

Учасники також отримали можливість долучитись до створення власних 
«екологічних» фільмів, виступивши у якості акторів, сценаристів та режисерів. 

Організаторами проекту виступила СМГО «Центр європейських ініціатив» у 
співпраці з Охтирською гімназією та Євроклубом «Євростелла», а також 
волонтерами Європейської волонтерської служби та Корпусу Миру США. 

http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/okhtirska-gimnazija-stala-centrom-ekologichnoji-smart-
osvi/ 

 

 

http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/povaga-dijeju-proti-bulingu-u-shkolakh-sumshchini
http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/okhtirska-gimnazija-stala-centrom-ekologichnoji-smart-osvi/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

© European Union                  Новини надсилайте на адресу: denys.chernikov[at]gmail.com 

Міжнародні обміни, табори 

4-11 листопада 2012 року, делегація від України у складі 6 
членів євроклубів Сумщини відвідала Польщу, де проходив 
проект обміну кулінарними традиціями “LOVEAT”, в якому 
брали участь школярі з Польщі та Німеччини. 

Кожна країна презентувала свою національну кухню. Три дні 
поспіль проходили українські, польські та німецькі культурні 
вечори.  Під час проекту було проведено безліч інтеграційних 
ігор, які допомогли познайомитися учасникам проекту та 
дізнатися більше один про одного. 

http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/vidbuvsja-mizhnarodnii-
molodizhnii-obmin-v-polshchi-loveat/ 

 

 

Міжнародний молодіжний обмін «Дослідження 
культурного різноманіття через волонтерство» відбувся з 
19 по 26 листопада 2012 року в турецькому місті Газіантеп. 
Проект проходив за підтримки програми Європейської 
комісії «Молодь в дії». Партнером заходу став 
Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр 
«Європейський клуб», який відібрав учасників від України. 
Серед інших країн-учасниць виступили: Білорусь, Литва, 
Молдова та Туреччина.   

У цьому проекті взяла участь молодь у віці 18-25 років, яка 
протягом тижня обговорювала можливості волонтерства 
(як локального, так і міжнародного), визначення цього 
поняття, плюсів та мінусів такого способу життя, 
характеристики волонтера, детально вивчали Європейську 
волонтерську службу (її складові, невід’ємні елементи, 
користь, необхідність, можливості).     

http://yia.org.ua/pryklady_proektiv-molod_obminy/shalenii-trafik-smachna-ale-
nezrozumilo-pekucha-izha-ta-g246n252ll252l252k-vse-ce-turechchina.html 

 23 – 31 березня 2013 року в рамках міжнародного молодіжного проекту SMART! відбудеться 
навчальна поїздка до Великої Британії. Запрошуються школярі віком від 11 до 17 років. 

В програмі поїздки інтенсивний тижневий курс англійської мови в Southampton English 
Language College, екскурсійна, спортивна та розважальна програми, квести, вікторини, 
конкурси. 

Останній термін реєстрації: 15 січня 2013 року. 

http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/vesnjani-kanikuli-u-velikobritaniji-
razom-z-proektom-smart/ 

 

mailto:Euroclub@laboratory.kiev.ua
http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/vidbuvsja-mizhnarodnii-molodizhnii-obmin-v-polshchi-loveat/
http://yia.org.ua/pryklady_proektiv-molod_obminy/shalenii-trafik-smachna-ale-nezrozumilo-pekucha-izha-ta-g246n252ll252l252k-vse-ce-turechchina.html
http://www.southamptonlanguagecollege.co.uk/
http://www.eu.sumy.ua/novini/peregljad-novini/article/vesnjani-kanikuli-u-velikobritaniji-razom-z-proektom-smart/

