
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 2/2012 

В рамках відзначення Дня міжкультурного діалогу 4 жовтня 2012 року в 
Олександрійській гімназії-інтернаті  за ініціативи євроклубу «Світоч» були 
проведені заходи, які були покликані зацікавити учнів до пізнання культури, 
традицій, історії, мови інших держав. 

На ранковій лінійці, що була присвячена Німеччині, учні з цікавістю 
ознайомилися з інформацією про відкриття, які були зроблені в цій країні: 
аспірин, дрезина, велосипед, телевізор та багато інших. Радувало те, що по 
закінченню заходу учні ще продовжували обговорювати  тему лінійки. 

Під час перерв була організована вікторина «Впізнай країну».  До уваги були 
представлені фотоколажі, на яких зображені певні місця, страви, традиції, 
що характеризують певну країну. Кожен хотів впізнати, які держави були 
загадані. Додаткові бали нараховувалися і за правильно аргументовані 
пояснення до розміщених фото до держав. 

Для учнів 8-9х класів були проведені вікторини знавців країн Європи, де 
вони могли показати свою ерудицію не тільки в географії, а й щодо 
культури, історії,  традицій Європи і Європейського Союзу зокрема. 

Найцікавішим моментом цього дня, все ж таки, стала акція «Привіт, 
Європо!». Вчителі та учні гімназії цілий день віталися на різних мовах. 

 

 

http://ogi.ucoz.ua/blog/den_mizhkulturnogo_dialogu/2012-10-14-6 

 

Ініціативи Євроклубів 

15 листопада 2012 року учасники 
Європейського Клубу «Мрія»  Луцького 
навчально-виховного комплексу «Гімназія 
№14» зустрілися  із керівником 
навчально-наукового центру європейської 
та євроатлантичної інтеграції Оксаною 
Уран. 

Тепла й невимушена атмосфера зустрічі 
сприяла щирому спілкуванню учнів з 
гостею. Вони задумалися про такі поняття, 
як толерантність, відповідальність за своє 
життя, верховенство права та інші 
європейські цінності й обговорили їх. 

http://gimn14.lutsk.ua/joomla/index.php/co
mponent/content/article/195---qq  

 

http://ogi.ucoz.ua/blog/den_mizhkulturnogo_dialogu/2012-10-14-6
http://gimn14.lutsk.ua/joomla/index.php/component/content/article/195---qq


 

Кіровоградський обласний навчально-
виховний комплекс (Євроклуб «Астра») 
протягом жовтня 2012 року провів для учнів 
старших класів ряд бесід на правозахисну 
тематику. 

· Зокрема,  13 жовтня 2012 року у 8 
класі була проведена експрес-гра з 
елементами бесіди на тему: «Світ 
прав дитини», метою якої було: 
виявити рівень знань учнів щодо 
законодавства України з прав дитини, 
Конвенції ООН про права дитини, 
спонукати підлітків до пошуку 
позитивних чи негативних сторін 
«комендантської години», розвивати 
в них вміння самостійно робити 
висновки та аналізувати їх, формувати 
в учнів навички використання 
отриманих знань при вирішенні 
реальних життєвих ситуацій, 
зорієнтувати дітей, куди і до кого 
звертатися при вирішенні проблем 
порушення їх прав, а також підвищити 
їх обізнаність щодо відповідальності 
за порушення законів України. 

http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/755-u-
8-klasi-bula-provedena-gra-ekspres-z-
elementami-besidi-na-temu-svit-prav-ditini.html  

Ініціативи Євроклубів 

 

· 21 вересня 2012 року (євроклуб «Астра») у 10-А класі вихователем Брайко А.А. було проведено годину 
спілкування  «Насильство у світі. Ми проти насильства», метою якого було оприлюднити існуючу 
проблему, продемонструвати  приховану від сторонніх очей жорстокість по відношенню до людей, що 
піддаються насильству і вселити надію на світле майбутнє.  

http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/769-godina-spilkuvannya-nasilstvo-u-sviti-mi-proti-nasilstva-u-10-a-
klasi.html 

· В Євроклубі «Астра »18 жовтня 2012 року була проведена виховна 
година  на тему «Протидія торгівлі людьми». Був переглянутий  
змістовний фільм про те, як здійснюються викрадення людей, що 
відбувається з ними потім та яка доля чекає на них. Школярі взяли 
активну участь у дискусії. 

 

http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/772-yevropejskogo-den-borotbi-z-
torgivleyu-lyudmi-18-zhovtnya.html 

  

· Також, у 10-Б класі 17 жовтня 2012 року було проведено 
інформаційну годину «Насильство в сім’ї. Насильство щодо дітей». 
Метою заходу було розкрити приховану від багатьох сторонніх очей 
жорстокість по відношенню до дітей, що піддаються насильству у 
сім’ї.  Гімназисти переглянули фільм Ролана Бикова «Я сюди більше 
ніколи не повернуся». Цей шокуючий фільм про повсякденність, про 
те, як егоїзм, байдужість, обмеженість дорослих калічать життя 
дітей. 

http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/762-informacijna-godina-nasilstvo-v-
simyi.html 

http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/755-u-8-klasi-bula-provedena-gra-ekspres-z-elementami-besidi-na-temu-svit-prav-ditini.html
http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/769-godina-spilkuvannya-nasilstvo-u-sviti-mi-proti-nasilstva-u-10-a-klasi.html
http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/772-yevropejskogo-den-borotbi-z-torgivleyu-lyudmi-18-zhovtnya.html
http://portal.prolisok.org/shkilne-zhittya/762-informacijna-godina-nasilstvo-v-simyi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семінари, конкурси 

В рамках проекту «Підтримка регіональних євроклубів України», що 
фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні та 
виконується громадською організацією «Лабораторія законодавчих 
ініціатив» у Житомирі та Дніпропетровську було проведено семінари 
для лідерів українських Євроклубів. Зокрема, у Дніпропетровську 12 
жовтня 2012 року відбувся семінар, в якому взяли участь понад 50 
людей. В основному це – представники навчальних закладів районних 
центрів та сіл, що поширюють інформацію про Європейський Союз та 
його відносини з Україною. 

Учасники семінару обговорили поточну ситуацію в сфері європейської 
інтеграції України та події в окремих країнах Євросоюзу. Аналізуючи 
досвід різних держав у впровадженні стандартів ЄС, механізмів 
економічного розвитку, кроків для запобігання фінансовій кризі, вони 
дійшли до висновку, що запорукою успішної євроінтеграції та розвитку 
європейської спільноти є насамперед глибоке усвідомлення та 
реальне дотримання фундаментальних цінностей, закріплених 
Лісабонським договором:  поваги до людської гідності та прав 
людини, свободи,  демократії,  рівності,  верховенства права. 

http://www.parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2756&as=0, 

Після цього відбулася презентація заходів, передбачених в рамках даного проекту. Увагу учасників 
привернув конкурс есе для Євроклубів на тему «Що таке бути європейцем», в рамках якого члени 
Євроклубів мають можливість провести дискусію щодо поширення та дотримання європейських 
цінностей в українському суспільстві. У форматі «Відкритий простір» відбулося обговорення сучасних 
аспектів діяльності Євроклубів. Учасники в малих групах дискутували про використання сучасних 
методів роботи, співробітництво на регіональному та міжнародному рівнях, інформаційне та 
організаційне забезпечення роботи Євроклубів. Під час семінару відбувся також авторський тренінг 
доктора педагогічних наук, професора Олени Павленко щодо практичних форм та методів роботи в 
Євроклубі.  

http://www.parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2744&as=0  

Семінар в Житомирі відбувся 1 листопада 2012 року. 
Семінар був покликаний посилити інтелектуальний 
потенціал євроклубівського руху, зміцнити 
європейські зв'язки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zt-news.org.ua/index.php?newsid=943  

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&id=12&ar_id=2666&ch_id=2&as=0
http://www.parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2756&as=0
http://www.parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2744&as=0
http://zt-news.org.ua/index.php?newsid=943


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінари, конкурси 

З 10 вересня до 15 жовтня 2012 року за підтримки Ради 
Євроклубів Кіровоградщини Кіровоградського обласного центру 
дитячої та юнацької творчості у навчальних закладах області 
відбувся творчий конкурс до Дня міжкультурного діалогу. 

Активну участь у конкурсі взяли вихованці Олександрівського 
центру дитячої та юнацької творчості, Бобринецького районного 
центру дитячої та юнацької творчості, Долинського центру 
дитячої та юнацької творчості, Устинівського центру дитячої та 
юнацької творчості, учні Помічнянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 Добровеличківського району, Олександрійської 
гімназії-інтернату та інші. 

Членами журі було відзначено високий рівень представлених 
робіт.  Було виокремлено такі номінації: «Літературні твори», 
«Конкурс малюнків та плакатів», «Конкурс на кращий 
тематичний захід «Привіт, Європо!». 

Серед переможців вихованці євро клубів :  «Єдність» гімназії № 
9  Кіровоградської міської ради, «Співдружність» Бобринецького 
районного центру дитячої та юнацької творчості, «Всесвіт»  НВО 
«Природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа 
І-ІІІ ст. №8 - позашкільний центр» Кіровоградської міської ради, 
«Соняшник» Глинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Світловодського 
району та ін. 

 

 

http://ocdut.hmarka.net/component/content/article/1-latest-news/140-
dialogpidsumki 

  

 

 

 

 Також до Дня міжкультурного діалогу 5 жовтня  
2012 року долучились члени шкільного Євроклубу 
«Пульс». Учні 9-А класу, які є активними 
«євроклубівцями», разом з керівником Наталією 
Рябухою провели ігри, вікторини, конкурси 
малюнків. 

Переможницею у шкільному конкурсі на кращий 
малюнок стала учениця 10 класу Анастасія Кучерук, 
творча робота якої візьме участь у обласному 
конкурсі до Дня міжкультурного діалогу. Цей 
конкурс – один із багатьох, що пройдуть протягом 
2012-2013 років у рамках реалізації обласного 
проекту «Європа без кордонів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-school.kr.ua/home/item/596-
%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8
C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.html 

http://ocdut.hmarka.net/component/content/article/1-latest-news/140-dialogpidsumki
http://my-school.kr.ua/home/item/596-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.html


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Круглий стіл 

20 листопада 2012 року на базі ПНВК «Паросток» відбулося 
засідання круглого столу "Час дитячої Конвенції прийшов: 
Швеція і Україна". Круглий стіл було приурочено до 23-ї річниці 
прийняття Конвенції ООН про Права Дитини. У заході взяли 
участь Євроклуби Кременчуцьких шкіл №9, 20, колегіуму № 25, 
Полтавської гімназії № 28 та ПНВК «Паросток». Кожен 
Євроклуб презентував одну із статей Конвенції ООН про Права 
дитини, стан дотримання прав дітей в Україні та світі. Кожна 
команда учасників демонструвала творчий підхід та науковий 
пошук під час підготовки і презентації завдань. 

http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200166511/Ukraini-je-
chogo-povchitisya-v-Shvecii  

Протягом години вихованці Євроклубів 
трактували різні статті конвенції, ділилися 
власними враженнями та спостереженнями 
щодо дотримання прав дітей в Україні. Чи не 
найбільше емоцій у присутніх викликали 
порівняльні таблиці, які демонстрували 
безкоштовні розваги, освіту та медицину для 
дітлахів Швеції та майже скрізь платні 
вищезазначені послуги в Україні. Учні ПНВК 
«Паросток» на власному прикладі та спогадах 
поділилися враженнями від Швеції, яку вони 
відвідували у рамках співпраці з гімназією 
містечка Віммербю. 

Далі з новими силами вихованці Євроклубів 
готувалися до представлення газети 
«Dovgaпанчоха». Щоб проявити свій 
мистецький хист, учасникам круглого столу 
запропонували написати есе на тему 
дотримання прав дитини в Україні. Їх буде 
надрукувано в новому номері 
«Dovgaпанчоха». 

 

 

http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/20016635
2/U-Poltavi-prezentuyut-molodizhnu-oblasnu-
gazetu  
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