Україна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БУДИНОК
ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
25002, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14,
тел. (0522) 24-85-29, kirovograd_dbxtt@ukr.net

від 02 червня 2022 року № 12- 66 /22
Директорам закладів
професійної
(професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти
області
Про проведення проекту активної молоді "Євротренд"
Відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки
Кіровоградської ОВА, плану роботи Центральноукраїнського державного
будинку художньої та технічної творчості з 10 червня по 10 вересня
2022року проводиться відкритий молодіжний проект «Євротренд», що
відбуватиметься з метою розвитку європейських цінностей і
демократичних принципів
молоді Кіровоградщини, за підтримки
Представництва ЄС в Україні, Ради Євроклубів Кіровоградщини, ГО
«Молодіжний центр Кіровоградської області».
Умови та анкета учасника проекту додаються.
Просимо забезпечити участь учнівської та студентської молоді
Вашого закладу.

Директор

Олена АРУТЮНЯН

Додаток 1
Умови
відкритого конкурсу молодіжної активності
«Євротренд»

Загальні положення
Відкритий конкурс молодіжної творчості «Євротренд» (далі – Конкурс)
проводиться Центральноукраїнським державним будинком художньої та
технічної творчості з 10 червня по 10 вересня 2022року за підтримки
представництва ЄС в Україні.
Мета Конкурсу
Метою проведення Конкурсу є формування в учнівської та
студентської молоді, педагогів та керівників євроклубів розуміння
важливості євроінтеграційних процесів, європейських цінностей,
демократичних принципів, формування громадянської свідомості молоді,
залучення її до демократичних процесів в суспільстві, розуміння
важливості рівності та толерантності.
Завдання Конкурсу:
 поглиблення знань про суспільні демократичні процеси,
 розуміння Концепції «Цілі сталого розвитку на 2015-2030 рр»;
 поглиблення навичок виражати бачення сучасних суспільних явищ
та процесів через мистецтво відповідного тематичного спрямування;
 формування у молоді європейських цінностей та демократичних
принципів;
 виховання у особистості громадянських цінностей через сучасні
види мистецтва;
 формування і осмислення молоддю власної позиції у суспільстві,
осмислення європейських демократичних прав та свобод;
 підтримка розвитку сучасного мистецтва, дитячої та юнацької
творчості, самостійної майстерності.
Організатори конкурсу
Загальну організацію та проведення Конкурсу здійснює департамент
освіти
і
науки
Кіровоградської
облдержадміністрації,
Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної
творчості у партнерстві з ГО «Молодіжний центр Кіровоградської
області», Радою євроклубів Кіровоградщини за підтримки Представництва
ЄС в Україні, управління молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації.

Учасники Конкурсу
Учнівська та студентська молодь закладів професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої та позашкільних закладів освіти
віком 14-29 років, ради молодіжного, студентського та учнівського
самоврядування, євроклуби, молодіжні клуби та об’єднання, молодіжні
центри та молодіжні організації.
Порядок проведення:
Проєкт проводиться у 4 етапи:
І етап – онлайн тренінг для розвитку спроможності новостворених
євроклубів Кіровоградської області. Заявки на участь надсилати до
15.08.2022 на електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net)
ІІ етап - онлайн тренінги для учнівської та студентської молоді
молодіжних клубів, молодіжних центрів, євроклубів області,: «Цілі
сталого розвитку», «Європейські цінності», «Участь молоді»,
«Ненасильницьке спілкування у молодіжному середовищі». Заявки на
участь надсилати до 11.06.2022 на електронну адресу ЦД БХТТ
(kirovograd_dbxtt@ukr.net)
ІІІ етап – підготовка менторів щодо роботи з учнівською та
студентською молоддю, які будуть мати можливість проводити Гру «17
міттєвостей життя», яка розроблена Радою Євроклубів Кіровоградщини за
підтримки Euroquiz та Представництва ЄС в Україні. Після навчання
ментори отримають Сертифікат, який засвідчуватиме знання та навички
про цілі сталого розвитку, принципи європейських цінностей та даватиме
право проводити та модерувати Гру для молоді своїх громад. Заявку на
участь та отримання примірників гри надсилати до 25.06.2022 на
електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net)
Примітка: усі учасники перших трьох етапів, які надіслали заявки на
участь, отримають індивідуальну інформацію про час та посилання у
застосунок на заходи.
ІV етап – конкурс постерів «Європейські цінності в житті моєї
громади».
З 10 червня по 10 вересня 2022 року приймаються конкурсні роботи
у електронному варіанті на електронну адресу kirovograd_dbxtt@ukr.net

Вимоги до оформлення Конкурсних робот
Головною темою Конкурсу є розкриття бачення автора
однієї/декількох Цілей сталого розвитку та європейських цінностей, які
реалізовані у громаді.
Примітка: Головною умовою є чітке та зрозуміле для загалу бачення,
думки, ставлення автора до обраних тем.
Кількість конкурсних робіт від одного автора не обмежується.
Конкурсні роботи повинні мати супроводжуючі документи - анкету
учасника конкурсу (Додаток 2). та надсилаються виконавцями чи
відповідальними особами у електронному варіанті на електронну адресу
kirovograd_dbxtt@ukr.net та оригінали робіт за адресою: Нова Пошта,
відділення №11 м. Кропивницький, 0989843883 (Олексій Гора)
Роботи, які надійдуть пізніше встановленого терміну розглядатись не
будуть!!!
Критерії оцінки Конкурсних робіт
- глибина розуміння автором та розкриття вибраної цілі сталого розвитку
та європейської цінності;
- актуальність, креативність роботи;
- технічна якість роботи;
- логічність та зрозумілість змісту виконаної роботи.
Визначення та нагородження переможців
Автори найкращих робіт конкурсу, за рішенням журі, будуть
урочисто нагороджені дипломами та відзнаками, в день проведення
фінального етапу відкритого конкурсу молодіжної творчості «Євротренд»

Додаток 2
АНКЕТА УЧАСНИКА
відкритого конкурсу молодіжної творчості
«Євротренд»
1. Персональні дані учасника
Прізвище та ім’я автора
Адреса електронної пошти
Контактний моб. телефон
Контактна адреса (вулиця,
буд, кв., місто/село, індекс)
Категорія
 Цілі сталого розвитку

 Демократичні
цінності

2. Навчання
Назва навчального закладу
або організації, яку
представляє учасник
конкурсу
3. Вік учасника /учасників
4. Назва конкурсної роботи, яку ціль чи цінність розкриває, короткий
опис роботи

