


              Цілі нашої діяльності полягають в:  
 активному пропагуванні ідеї європейської та світової єдності,  
 формуванню і осмисленню молоддю власної позиції щодо 

ролі європейського співтовариства; 
  вмінню виражати своє бачення щодо майбутнього України, як 

сусіда або  майбутнього члена Європейського Союзу; 
 зростанні усвідомлення молодими людьми важливості питань, 

що стосуються Європи, та сприяння отриманню дійсно 
унікального навчального досвіду; 

 вихованні у молоді цінностей, визначальних для існування 
людського суспільства.  
 
 



 



Сфери нашої діяльності: 
 Сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної 

толерантності та поваги у громадських відносинах, а також 
потреби в міжнародній співпраці; 

 Розвиток почуття відповідальності за долю суспільства, 
спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього 
середовища та світову культуру; 

 Формування європейської свідомості серед молоді; 
 Підготовка молоді до життя та праці в світі та об’єднаній 

Європі; 
 Сприяння розширення культурних, наукових та інших 

зв’язків між Україною і країнами Європейського союзу (ЄС); 
 Сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку 

інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулюванню 
туристичної діяльності; 

 Накопичення та поширення інформації про ЄС 
 



 Проводимо велику роботу по 
ознайомленню школярів ЗШ №4 з 
Європейськими країнами (тематичні 
заходи); 

 Волонтерська робота (проведення заходів з 
вихованцями дитячого будинку); 

 Активна участь у Всеукраїнських, обласних, 
конференціях по європейській інтеграції 
України на сучасному етапі (круглий стіл). 
 



 Євроклуб -   є центром для  молоді, яка 
замислюється про майбутнє нашого міста і  
місце  країни  в Європі. 

 Багато уваги приділяється роботі в 
молодіжних проектах, головна ціль яких 
розширити знання про Європу та Євросоюз;  

 Робота учнів полягає у активній пропаганді погляду української молоді на розвиток нашої країни, її європейського розвитку  
   на майбутнє та заохочення до активної участі у суспільному жиитті 
 Багато уваги приділяється ознайомленню з 

культурними традиціями Європи та країн 
світу 

  
 

 
 















 



 







 І етап проекту „Європа без кордонів” – 
приймали участь у обласному творчому 
конкурсі «Це було минулим літом, а 
можливо січень був» .  

 Приймали участь у тренінгу-дискусії 
«Україна – європейський вибір – переваги та 
недоліки». 

 Приймали участь у заходах до 
міжнародного Дня толерантності  
 
 
 
 



 Активно працювали  під час роботи 
круглого столу з представниками владних 
структур та молодіжних організацій 
«Україна в процесі євроінтеграції. Молодь 
на шляху подолання бідності» 

 Щомісячно приймаємо участь у засіданнях 
євро клубів та європейських студій 
Кіровоградщини 

 





 Проведення обласного конкурсу «Крокуємо 
до Європи» - ІІІ етапу проекту «Європа без 
кордонів» - «Ярмарок проектів». 

 Проведення творчого конкурсу до 
міжнародного Дня конфедиційності. 
 
 
 



 Проведення обласного конкурсу малюнка 
„Подорож по країнах Європи”, 

 обласного конкурсу фото та відео 
презентацій «Європейське обличчя мого 
краю»,  

 обласного конкурсу літературних творів « Я 
будую майбутнє України» 

 Проведення фестивалю «Єврофест»   
 
 



 Робота в оздоровчому таборі,  
 Виїзні тематичні дискотеки „Європа – це 

наше майбутнє”,  
 Тематичні концерти „Ми – європейці”. 
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