
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 2/2013 

Семінари, тренінги, конференції 

19 квітня 2013 року у 3-Б класі Криворізької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 102 відбувся урок-конференція на тему "Народні 
свята". Виховувати в учнів шанобливе ставлення до традиції 
українського народу - мета конференції. Кожен учень класу з 
інтересом розповідав про традиції українського народу відзначання 
свят. 

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html  

16 квітня 2013 року у 10-А класі НВК «Пролісок» був проведений захід, присвячений екологічному стану 
України. В обговоренні даної тематики був задіяний весь актив класу. Шляхом диспуту учням вдалось 
висвітлити питання екологічної кризи та виявити можливі шляхи її подолання. Під час заходу були 
переглянуті додаткові відеоматеріали, які сприяли формуванню екологічно доцільної поведінки учнів. 
Був зроблений висновок, що сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя 
людей. Аби змінити екологічну ситуацію в країні, насамперед, треба змінити власне ставлення до даної 
проблеми. 
http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/1010-godina-spilkuvannya-ekologichnij-stan-v-ukrayini-u-10-a-klasi.html  

26 квітня 2013 р. у м. Дніпродзержинську 
Дніпропетровської області в рамках Всеукраїнського 
проекту «Підтримка регіональних Євроклубів 
України», що фінансується Представництвом ЄС в 
Україні та реалізується ГО «Лабораторія 
законодавчих ініціатив» відбувся відкритий 
обласний єврофорум за темою: «Європейські 
цінності: панорама поглядів». 

Єврофорум пройшов на базі євроклубів гімназії       
№ 39, НВО - ліцею НІТ за участю керівника відділу 
преси та інформації Представництва ЄС в Україні 
Золтана Салаї, представників управління зовнішньо-
економічної діяльності та інвестицій ОДА, 
департаменту освіти і науки ОДА, кафедри філософії 
випереджаючої освіти та управління інноваційною 
діяльністю ДОІППО, міської влади, управління освіти 
і науки Дніпродзержинської міської ради, 
інформаційного центру ЄС Дніпропетровської 
області, методистів міських і районних управлінь 
відділів освіти Дніпропетровської області, 
відповідальних за роботу з питань євроінтеграції 
закладів освіти, керівників і лідерів євроклубів 
регіону. 

http://gimn39.klasna.com/uk/site/nashi-uspikhi.html  

 

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html
http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/1010-godina-spilkuvannya-ekologichnij-stan-v-ukrayini-u-10-a-klasi.html
http://gimn39.klasna.com/uk/site/nashi-uspikhi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Семінари, тренінги, конференції 

26 березня 2013 року в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №102 відбулася міська учнівська науково-теоретична 
конференція з теми «Енергетичний менеджмент в освіті», на яку 
з’їхалися представники учнівської молоді та вчителі шкіл Кривого 
Рогу, що працюють над Всеукраїнським проектом «Випереджаюча 
освіта для сталого розвитку». Учнями було розкрито поняття 
енергоменеджменту , як нового актуального напрямку в освіті, 
питання інтеграції знань з енергозбереження у предмети 
природничого циклу, представлено проект «Стан, проблеми та 
перспективи впровадження енергоефективності на рівні міста», 
розглянуто питання використання енергії Сонця, утилізації сміття. 

Привітання присутніх першокласниками та виступ агітбригади 
старшокласників  «Грінпіс» (керівник Т.Бондаренко) стало 
«родзинкою» заходу. 

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html 

 21 березня 2013 року на базі Смілянського природничо-математичного ліцею було проведено засідання 
міського методичного об’єднання педагогів-організаторів «Креатив». 

Тема засідання: «Вплив діяльності шкільних дитячих організацій на формування громадянина-патріота». 
Педагог-організатор ліцею Олена Олексіївна Діденко цікаво та неординарно розкрила тему: «Плекаємо 
українця і громадянина світу», представивши на розсуд колегам роботи учнів ліцею у різноманітних 
проектах, спрямування яких полягає у вихованні громадянина-патріота: 

·  проекти гуртківців «Я - громадянин» - «Сім чудес малої батьківщини – Сім чудес 
Смілянщини»  та «Вишиванка завжди в моді»; 

·  проекти євроклубу «Ми – разом!», спрямовані на доброчинність і милосердя; 

· проект учнівського самоврядування «Мій сімейний вихідний» (оскільки будь-
який патріотизм починається саме з сім’ї). 

 

Керівники євроклубів міста Кіровограда 
відвідали семінар «Вчитель 21 сторіччя. 
Творчість та інновації», який відбувся 3 квітня 
2013 року у Центрі європейської інформації 
ОУНБ ім. Д.Чижевського.  

Перед присутніми виступила Журавльова О.В., 
головний спеціаліст управління освіти м. 
Кіровограда. Вона зазначила, що євроклуби 
міста є провідниками інновацій у навчальних 
закладах та творчо впроваджують інтерактивні 
технології в своїй діяльності.  

Учасникам семінару були запропоновані 
приклади успішних практик – Мультстудія та 
Твіттер.  

http://europekirovograd.blogspot.com/2013/04/2
1.html  

http://bit.ly/ZJVnaP 

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html
http://europekirovograd.blogspot.com/2013/04/21.html
http://bit.ly/ZJVnaP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Семінари, тренінги, конференції 

10-14 березня 2013 року в в селищі Кшижовій у Польщі відбулися семінари «З 
двох зроби три». Семінари, організовані фундацією «Кшижова», під час яких  
обговорюються можливості та аспекти тристоронніх зустрічей молоді.  
Учасниками стали 37 учителів з Польщі, Німеччини та України. 11 
представників від кожної країни відбиралися на конкурсній основі. 

Велися розмови про способи організації дієвого тристороннього обміну, про 
можливі проектні ідеї, про методи роботи з дитячими групами з різних країн, а 
також про можливості дофінансування проектів. В рамках семінару був 
організований міжнародний вечір, на якому кожна з сторін представляла свою 
культуру. 

http://bit.ly/15DR6wW  

 Протягом березня 2013 року учні 10-го класу Криворізької загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №102 
працювали за програмою "Екологічна мораль підлітка". В рамках прогмами було проведено 2 уроки-
тренінги для учнів 10-класу. Тренінги для молодших школярів провели учениці 10 класу за спрощеною 
програмою. 

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html 

14-15 березня 2013 р. відбулася заключна 
конференція учасників програми Британської 
Ради в Україні «Навчаймося разом» 
(“Connecting Classrooms”) у м. Києві. 
Присутніми на конференції були 90 осіб, які 
представляли 29 загальноосвітніх навчальних 
закладів з усієї України. Це була перша спільна 
конференція вчителів й учнів. В рамках 
програми відбулися  різноманітні обговорення, 
презентації та тренінги, які провели офіційні 
представники Британської Ради. 

Програма «Навчаємося разом»  ініційована 
Британською Радою та Міністерством освіти 
України. Спираючись на принципи залучення, 
програма допомагає розвивати міжкультурне 
взаєморозуміння та уміння жити та працювати 
у глобальному просторі. Вчителі та керівники 
шкіл отримають підтримку у розвитку 
міжнародних партнерських зв’язків та інтеграції 
глобального виміру в навчальні програми, а 
також у більш широкі стратегічні плани. 
Програму «Навчаймося разом» підтримують 
управління освіти кожної країни, і вони ж 
координують роботу шкіл у групах. В проекті 
беруть участь тридцять шкіл України.  

 

http://liceum-
smila.com.ua/index.php?option=com_content&vi
ew=category&layout=blog&id=75&Itemid=151  

http://fcg.ck.ua/content/4147/index.html  

http://bit.ly/15DR6wW
http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html
http://liceum-smila.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=151
http://fcg.ck.ua/content/4147/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 травня 2013 року в рамках святкування Днів 
Європи за організації ГО «Асоціації євроклубів 
Вінниччини» відбудеться презентація 
мультимедійних та аудіо екскурсій «Вінниця – 
місто європейських цінностей».  Також буде 
проведено інтерактивний майданчик «Відкрий 
Європу для себе!»  (ігри та вікторини про 
Європу для молоді та старших, експрес-школа 
європейських мов, інфопункт «Європейські 
цінності», інтерактивний майданчик «Як 
поїхати до Європи волонтером?» (презентація 
програми ЄС «Молодь в дії»)  та конкурс 
малюнку на полотні «Я поділяю європейські 
цінності» та нагородження переможців. 

http://euroclub.vn.ua/2012/05/programa-
svyatkuvannya-dniv-yevropi-vid-go-
asociaci%D1%97-yevroklubiv-vinnichchini/   

Ініціативи Євроклубів 

 

 10 квітня 2013 року відбулася зустріч Євроклубу полтавської 
школи «Паросток» з учнями Розсошенської гімназії. Під час 
зустрічі учні переглядали та обговорювали художню стрічку 
"Щоденник Анни Франк". Також на цій зустрічі наші учні 12 та 
10 класів представляли шкільні проекти, а саме: виставу 
«Щоденник Анни Франк», газету «Довгапанчоха» та 
благодійний проект «Ровесники ровесникам про минуле 
заради майбутнього». 

15 квітня 2013 року шкільний гурт виступив з виставою 
«Щоденник Анни Франк» у смт. Котельва 

www.parostok.pl.ua/?news=Зустріч_з_Євроклубом_Розсошенсь
кої_Гімназії_130410215145  

3 квітня 2013 року в ЦМБ ім. Лесі Українки в рамках святкового підсумкового заняття у клубі «Sternkinder»  
члени клубу (які є учнями Дружківської гімназії «Інтелект») підготували концерт, що дозволило їм найбільш 
повно продемонструвати свої захоплення: музика, танці, вокал і іноземні мови. На святкованні лунали пісні 
на мовах народів світу,  найбільше було виконано пісень німецькою мовою. Всі музичні твори 
супроводжувалися показом слайдів про Німеччини, Франції, Японії та інших країнах. Також для глядачів 
була проведена вікторина за творами братів Грімм. 

Організація такого масштабного заходу стала можливою завдяки отриманню гранту завдяки перемозі в 
обласному конкурсі, який проводило Донецьке товариство німців за результатами ефективного 
просування німецької мови в молодіжне середовище. 

http://www.housebooks.org.ua/new?start=5  

http://euroclub.vn.ua/2012/05/programa-svyatkuvannya-dniv-yevropi-vid-go-asociaci%D1%97-yevroklubiv-vinnichchini/
http://www.parostok.pl.ua/?news=%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87_%D0%B7_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97_130410215145
http://www.housebooks.org.ua/new?start=5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квітня  2013 року відбулася віртуальна 
екскурсія на батьківщину Андерсена - місто 
Оденсе у Данії. Екскурсія була присвячена 
святкуванню Дню народженню відомого 
датського письменника Ганса Крістіана 
Андерсена.  Учениці 8-го та 10-го класів взяли 
участь у підготовці і проведенні екскурcії.  

 

http://bit.ly/Z3ajUI 
 

Ініціативи Євроклубів 

 

28 березня 2013 року в Євроклубі «Поліглот», що працює у ліцеї 
при Донецькому національному університеті, відбулося відкриття 
дебатного клубу. Волонтер із Франції Фаб’єн Пілорже взяв участь 
в роботі клубу. Також відбулася зустріч з учнями 115 школи з 
поглибленим вивченням іноземних мов. Вони розповіли про 
шкільний проект обміну між учнями їхньої школи та британської 
школи Deanery c.e. High School. Темою засідання були проблеми 
молоді. 

http://euroclubpolyglot.blogspot.com/2013/03/blog-
post_28.html#more 

27 березня 2013 року вулицями мікрорайону Інгулець учні 9-10 
класів Криворізької загальноосвітньої школи № 102 провели 
флешмоб «Чисті подвір’я», з метою залучення мешканців 
підтримувати чистоту та охайність на власних подвір’ях, 
покращення естетичного стану дворів вул. Сонячна та Сєднева. 
Діти закликали мешканців виходити на «суботники», вихідні 
прибирання, а також не смітити на вулицях, особливо цигарками 
та дрібним сміттям. 

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html 

 

25 березня 2013 року для учнівської молоді ДПЛ№36 було проведено ділову гру «Права 
споживачів та їх законодавчий захист», приурочену Всесвітньому дню захисту прав 
споживачів. Бібліотекар юнацького абонементу ЦМБ ім. Лесі Українки ознайомила 
учасників заходу з історією виникнення та етапами розвитку споживчого руху в Україні та  
в світі, нормативно-правовими документами у сфері надання послуг споживачам. З 
великою зацікавленістю молодь переглянула навчально- документальні фільми з основ 
споживчих знань. Під час заходу були розглянуті  конкретні ситуації, в яких може 
опинитися будь-який покупець. 

http://www.housebooks.org.ua/news/396-tsikave-za-tizhden 

http://bit.ly/Z3ajUI
http://euroclubpolyglot.blogspot.com/2013/03/blog-post_28.html#more
http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html
http://www.housebooks.org.ua/news/396-tsikave-za-tizhden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 березня 2013 року учні КЗШ № 102 м. Кривий Ріг 
мали можливість віртуально подорожувати Литвою. 
Цю подорож організували для учнів 5-6-х класів шкіл 
Інгулецького району методист по роботі з дитячими 
об’єднаннями району Коваленко Н.В. 

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html 
 

 

18 березня 2013 року Шкільний євроклуб "Ми - разом!" провів 
святкування євромасляни. Кожен курс отримав завдання 
поцікавитися, як святкується Масляна у країнах Європи: Польщі, 
Великобританії, Чехії, Німеччині та інших,- підготувати постери 
про найвишуканіші страви та традиції, пов’язані зі святкуваннями, 
та представити на ярмарок приготовлені ласощі. 

http://bit.ly/10b4pN1  

Ініціативи Євроклубів 

17 березня 2013 року Євроклуб «Єврозоря»  з міста Луцька провів святкування дня святого Патріка, що 
є ірландським національним святом. Школа на один день перетворилася на смарагдовий острів: зелені 
кульки, плакати, веселі конкурси і забави, частування зеленими льодяниками і зеленим чаєм, а також 
леприкони з золотом і трилисники на обличчях. 

Також за ініціативи євроклубу «Єврозоря» 25 лютого 2013 року відбувся флеш-моб, присвячений саміту 
Україна-ЄС. Напередодні саміту ШЄК «Єврозоря» провів у школі Європодіум «Персоналії ЄС» з участю 
Кетрін Ештон, Мартіна Шульца, Жозе Мануел Баррозу, Штефана Фюле, Германа Ван Ромпея, Ангели 
Меркель, королеви Єлизавети, яких досить майстерно зіграли члени євроклубу. Потім відбувся квіз і 
європейський «шведський стіл». 

Також  за ініціативи євроклубу було проведено:  

• «Think Tank» на тему: «Рік активного старіння в Україні і Європі. Реалії та перспективи»; 

• учнівські слухання «Що значить бути європейцем»; 

• літературне бомбардування для молодшої групи євроклубівців «Єврики»,  

• дебати на різну тематику (ініціювали старшокласники ШЄКу «Єврозоря»); 

• в рамках міського семінару директорів шкіл міста представлення євроклубу, презентація 
власного креативу –«живої статуї країн-кандидатів».  

 Зараз євроклуб за підтримки ГО «Європейський вибір» займається втіленням проекту «Європа в нашій 
школі», в рамках якого буде проведено - Дні Прибалтики - конкурси, вікторини, євроолімпіади, 
євробачення. 

http://on.fb.me/ZFVCqg,  http://bit.ly/11gL6nN  

http://school102.dnepredu.com/uk/site/news.html
http://bit.ly/10b4pN1
http://on.fb.me/ZFVCqg
http://bit.ly/11gL6nN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подорожі 

Євроклуб ПНВК «Паросток» та ГО Педагогічний центр 
«Академія» запрошують усіх охочих до міста 
шведського майбутнього - Мальме та надзвичайної 
мандрівки Європою за маршрутом Німеччина-Швеція-
Данія-Польща, яка відбудеться  30 травня - 10 червня 
2013 року. 

Під час поїздки заплановані оглядові екскурсії, 
відвідання музеїв та визначних місць у Берліні, Мальме, 
Копенгагені, Веймарі,  Кракові, Львові. 

 

http://civicua.org/news/view.html?q=2006393  

Ініціативи Євроклубів 

14 березня 2013 року за ініціативи євроклубу 
«Співдружність» ( м. Дніпродзержинськ ДВПУ) 
відбувся позакласний захід «Віртуальна подорож  
визначними місцями європейських країн (Італія, 
Франція, Німеччина, Англія)» 

Захід підготували викладачі іноземної мови і учні 
1, 2 і 4-ого курсів. Захід був проведений з метою 
поглибити знання учнів з історії, географії та  
традиційних особливостей європейських країн. 

Під час заходу відбувалося спілкування у формі 
діалогів між учнями про Італію, Великобританію, 
Францію, Німеччину на фоні слайдів про ці країни. 
Учні мали можливість подивитись фільми-
презентації про європейські країни та послухати 
музику, яку слухає молодь Європи. 

http://scoolgal.ucoz.ua/index/evroklub_quot_spivdru
zhnist_quot/0-15 

 

 

В березні 2013 року на запрошення 
«Міжнародної асоціації розвитку 
науково-культурно-освітніх відносин  
Польща – Україна – Європа»  молодь 
євроклубу «Надія» Кіровоградського 
обласного ЦДЮТ відвідали  Польщу 
(міста Карпач та Ковари), Німеччину (м. 
Нюрнберг), Францію (м. Париж). Під час 
ознайомчих візитів, вихованці мали 
можливість презентувати свій освітній 
заклад та ознайомитись із 
особливостями навчання зокрема в 
Польщі. 

http://ocdut.hmarka.net/component/cont
ent/article/1-latest-news/198-
nadiyaevropa 

http://civicua.org/news/view.html?q=2006393
http://scoolgal.ucoz.ua/index/evroklub_quot_spivdruzhnist_quot/0-15
http://ocdut.hmarka.net/component/content/article/1-latest-news/198-nadiyaevropa
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Конкурси  

Протягом березня-квітня 2013 року проводиться 
загальноукраїнський конкурс фотографій «Права українця. 
Які вони?».  Конкурс проводиться  Мережею центрів 
європейської інформації України за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» та Представництва ЄС 
в Україні в рамках відзначенняЄвропейського року громадян 
та Дня Європи 2013.  

Мета фотоконкурсу - спонукати українців задуматися над 
своїми правами і користуватися ними, поширити ідею 
громадянської активності. 

Останній термін подачі робіт на конкурс – 30 квітня 2013 р. 

http://gimn39.klasna.com/uk/site/nashi-uspikhi.html  

17-19 квітня 2013 року на Кіровоградщині відбувся фестиваль дитячої творчості  на тему 
«Професією своєю Землю я вшаную».  Понад 300-т учасників з’їхалися з Вінницької, Рівненської, 
Донецької, Дніпропетровської, Чернігівської, Черкаської, Київської, Сумської, Хмельницької 
областей, м. Севастополь, АР Крим, усіх районів Кіровоградської області та м. Володимир, Росія. До 
організаторів приєдналися Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості та Кіровоградська 
регіональна торгово-промислова палата. Фестиваль проходив  у трьох номінаціях: «Громадська 
думка», «Художнє слово» та «Образотворче мистецтво». 

http://ocdut.hmarka.net/component/content/article/1-latest-news/204-festival18final 

На початку квітня 2013 року Тракайський  історичний 
музей і школа мистецтв  провели міжнародний 
конкурс на найкращу листівку  "Казка Трокайського 
замку". До участі були  запрошені   діти  і молодь  з 
усього світу.  Велика колекція  творів   була   надіслана 
до   Литви,  більш ніж із 24-х  країн світу.  Україну   
представляли вихованці Кіровоградського обласного 
ЦДЮТ  Народного художнього колективу студії  
образотворчого  мистецтва «Соняшник», керівник 
колективу  І.Зантарія.    Однією з найкращих  12 
листівок була визнана робота вихованки  художнього 
колективу студії  образотворчого  мистецтва 
«Соняшник» Кіровоградського обласного ЦДЮТ  Софії 
Поліводи. 

http://ocdut.hmarka.net/component/content/article/1-
latest-news/201-sonyash 

Євроклуб «Європейська єдність» з 12 по 19 березня 2013 року долучив до Українського тижня 
проти расизму  й гімназійну громаду. У рамках тижня проти расизму був проведений конкурс 
плакатів на тему «Скажемо «НІ» расизму і ксенофобії».   Під час години спілкування «Життя людини 
– найвища цінність, її не визначають мова і колір шкіри» гімназисти підготували електронні 
презентації, виступи, в ході  яких  розповіли про витоки расизму й наслідки расової дискримінації. 
Також пройшов конкурс ораторів «Толерантність у міжнаціональних відносинах – шлях до миру». 

http://gimn39.klasna.com/uk/site/nashi-uspikhi.html 
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