
Участь команди Скадовської ЗОШ №2 у Міжнародному форумі 

старшокласників «На шляху до Європейського дому» 

26 та 27 вересня 2013 року команда Скадовської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2 в складі трьох старшокласників – Осадчого Анатолія, 

Сташевської Марії та Сохора Іллі під керівництвом вчителя вищої категорії зі 

званням «Старший учитель», координатора шкільного осередку Екологічної 

варти «Дельфін» Буланової Ірини Михайлівни взяла участь у Міжнародному 

форумі учнівської молоді «На шляху до Європейського дому», який відбувся в 

НВК ім. Л. І. Бугаєвської, у м. Комсомольськ, Полтавської області.  

Тема форуму: «Збережемо Землю для нащадків!». 

Цей форум зібрав представників 13 міст України та делегацію з м.Рацибуж 

Республіка Польща.  

 
Ініціаторами проведення цьогорічного форуму стала агітбригада 

«Екологічна варта» Комсомольського НВК і два дні напруженої роботи пройшли 

під гаслом «Станьмо на варті власного майбутнього!». Партнерами в проведенні 

форуму виступила Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»,  

координатор Пащенко О.В. та Полтавський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді. 

 



У залі зібралися юні екологи, люди небайдужі до долі нашої блакитної 

планети. 

В їх числі і команда Скадовської ЗОШ №2 

 

   
 

 
 

Ефектним продовженням урочистого відкриття став презентаційний 

виступ агітбригади «Екологічна варта» НВК ім.. Л.І.Бугаєвської. 

   
 

Та виконання гімну форуму всіма її учасниками 

 



Керівники команд 

 

Після урочистого засідання, поки керівники делегацій знаходилися на 

екскурсії по школі, діти готувалися до проведення флеш-моба. Учасники флеш-

мобу мали 25 хвилин для реалізації задуму організаторів. Загалом у ньому було 

задіяно 120 учасників 

 

   
Захоплено танцюючи, вони змалювали дівчинку з хлопчиком (символи 

ВДС «Екологічна варта») і сонце. Все це, що світиться над ними, було узято в 

красний трикутник, який, подібно до категорії дорожніх знаків «Застережливі», 

покликаний залучити увагу до небезпеки, яка може настати від нераціонального 

використання природних ресурсів і жорстокого поводження з природою. 

 



   
 

   
 

Після смачного обіду відбулися заняття в Школі юного еколога, всі 

учасники форуму були поділені на 4 групи: 

Керівники – брали участь у майстер-класі «Позитивчик за стеклом» 

 

   
Група «Зелених» (у теці учасника була зелена картка, кольори карток у 

команді не повторювались) відвідала тренінг «Екологічний слід» під 

керівництвом координатора ВДС «Екологічна варта» Пащенко Олени 

Вікторівни. Перед учасниками тренінгу була поставлена мета: 

- сформувати переконання, що вирішення глобальних проблем можливе 

лише через безпосередню, планомірну, локальну діяльність в кожному 

домогосподарстві, сім'ї, суспільстві;  



- почати формування навиків "зеленого способу життя" на шляху 

втілення  ідей стійкого розвитку в Україні.  

Учасники тренінгу працювали в групах, виконували інтерактивні вправи 

«круг ідей», "асоціативний кущ", "багаті-бідні". Кожен учасник індивідуально, 

користуючись спеціальним калькулятором, обчислив свій власний екологічний 

слід. Атмосфера тренінгу була діловою,  доброзичливою і плідною. Учні з різних 

шкіл спілкувалися як давні друзі 

  
Група «Синіх» - «Ми за чисте навколишнє середовище» (тренер Біленко 

Л.А.) зазначила, що на основі екологічного мислення і свідомості формується 

екологічна культура, що передбачає глибокі знання про довкілля (природне і 

соціальне), екологічний стиль мислення і відповідальне відношення до природи, 

уміння вирішувати екологічні проблеми, безпосередня участь а 

природоохоронній діяльності. 

Учасники практичного заняття «Школи юного еколога» розкрили сутність 

екологічних проблем сучасності, прослідили їх наслідки для довкілля, 

запропонували дороги вирішення глобальних екологічних проблем, які людство 

створило на Землі. 

 



Група «Жовтих». Тренінг був покликаний навчити формувати гармонійні 

взаємозв'язки в товаристві людей.  Тренінг був просочений безліччю творчих  

вправ. Учасники працювали як в парах, так і по групам, отримавши величезний 

позитив емоцій. 

  
 

  
 

Перед поїздкою у яхт-клуб діти мали нагоду потренуватися на спортивних 

снарядах. 

 
 

Спортивний клуб надав можливість учасникам форуму потренуватися і 

відчути себе гребцями на човнах класу «Дракон». Цей вид спорту прийшов до 

нас із Китаю. Діти і дорослі вирушили на човнах по Дніпру в той день і в тому 

місці де рівно 70 років потому проходила легендарна «ложная переправа» через 



Дніпро. З човнів було видно острів Слави та острів Смерті, де в вересні 1943 

року відбувалася історична битва за Дніпро. 

 

Інструктаж перед запливом 

   

   

Яхт-клуб став відправною точкою у грі «Геокешинг». Це туристична гра з 

використанням супутникових навігаційних систем, призначених для 

знаходження тайників, захованих іншими учасниками гри. Одні гравці ховають 

скарб, за допомогою GPS-приймачів визначають їх географічні координати і 

повідомляють їх в Інтернеті,  інші використовують ці координати і свої GPS-

приймачі для пошуку скарбів. Тайники розташовані в місцях, які мають 

природний, історичний, культурний або географічний інтерес. Окрім цього треба 

було скористатися підказками з опису тайника, застосувати спостережливість і 

кмітливість. 

У пошуках скарбів 



   
 

Наступним етапом першого дня Форуму була туристична вечеря та 

ігродискотека на свіжому повітрі. 

Другий день Форуму почався Екологічним марафоном «Час поклопотатися 

про природу», що відбувся в актовому залі УВК ім. Л.І. Бугаєвської. 

Однією з яскравих подій заходу, без сумніву, стала театральна постановка 

спектаклю силами учасників форуму «Життя, що нам дано». Організатори не 

побоялися відстаней, які розділяли акторів, і твердо вірили в те, що така 

постановка не залишить байдужими ні виконавців ролей, ні глядачів в залі. 

Участь у спектаклі взяли учасники різних команд, що приїхали на Форум. 

Головна ідея спектаклю полягала в боротьбі добра із злом. Фінальним 

акордом спектаклю стала пісня «21 століття» у виконанні вокальних груп 

«Киндер-сюрприз», «Первоцвіт», «Дивертисмент», «Ліра», агітбригади 

«Екологічна варта», учасників театральної постановки. 

Наступним змаганням був Екологічний марафон «Час піклуватися про 

природу!».  

 
Агітбригада під керівництвом Наталії Митрофанівни Руденко із 

задоволенням поділилася своїми напрацюваннями. Розгадуючи екологічні 

задачки, учасники форуму не лише проявляли свої математичні здібності, а і 

коментували почуте, закріплювали старі і отримували нові знання. Віртуально 



відвідавши заповідник «Лісові озера», учасники позмагалися в конкурсі «Брати 

наші менші», а також проявили свої здібності в грі «Зоологічна азбука».  

   
В рамках проведення марафону відбувся показ екологічної моди. Багато 

цікавих рішень знайшли «модельери», а переможцями марафону стала команда 

керівників, які не тільки були активними під час марафону, але й показали всім 

присутнім згуртовану роботу. 

 
Учасники Форуму вирішували дуже важливе в їх житті питання «Що ми 

отримаємо в спадок від ігор серйозних і важливих дорослих людей?» 

   
 



   
І велике шоу закриття Форуму.  Виступ агітбригади «Екологічна варта» 

Комсомольського НВК ім.. Л.І.Бугаєвської 

   

Та отримання сертифікатів учасників Форуму. 

 

 



На цьому форумі ми знайшли багато друзів і однодумців. 

   

http://koms-nvk-licey.at.ua/news/mizhnarodnij_forum_uchnivskoji_molodi/2013-09-29-165 
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