
Проект «День Європи онлайн» 
І. Інформація 

День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної 

співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях: свободи, 

демократії, поваги до прав людини, верховенства права та враховує інтереси 

всіх учасників. 

Основна ідея загальноєвропейського Дня Європи– кожен мешканець 

континенту, незалежно від своєї національної належності і громадянства, має 

відчути себе вільним у “Європейському домі”. 

Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні 

відзначається День Європи. Оскільки День Європи – 9 травня – збігається з 

Днем Перемоги, в Україні урочисті заходи проводять щорічно у третю 

суботу травня, згідно з Указом Президента №339/2003 від 19 квітня 2003 

року. 

2020 року День Європи в Україні припадає на 16 травня. У цей день 

жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх 

націй і народностей країни. 

З метою відзначення Дня Європи в Україні Центральноукраїнський 

державний будинок художньої та технічної творчості, 

Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат, спільно з Радою євроклубів 

Кіровоградщини, ГО «Молодіжний центр Кіровоградської області» і за 

підтримки управління освіти і науки Кіровоградської ОДА,  протягом 10 - 16 

травня проводить низку заходів у рамках проекту «День Європи онлайн» на 

дистанційній основі.  

Команда організаторів проекту з нетерпінням чекає на ваші роботи та 

онлайн зустрічі з вами! 

Долучайтеся! Обіцяємо, буде цікаво!  

ІІ. Конкурсна програма проекту: 

1. «ЄвроКрила» - унікальна можливість для талановитої молоді! 

Пропонуємо зняти відео своїх євроталантів! Це може бути пісня на 

мові будь-якої країни ЄС та/або народний танок однієї з країн у 

власному виконанні. Якщо володієте музичним інструментом – 

чекаємо на уривок з твору європейського автора власного 

виконання.  

Тривалість відео повинно бути до 60 секунд.  

Опублікуйте своє оригінальне відео на сторінці проекту до 10 

травня і ви однозначно отримаєте визнання спільноти 

євроклубівців, а можливо і цінний подарунок!  

Беріть участь, ставайте популярним та отримуйте задоволення від 

творчого процесу! 

2. «ЄвроСмак». Любите готувати? Навчилися під час карантину? 

Оберіть будь-яку європейську страву та приготуйте її. Процес та 

готову страву зніміть на відео, змонтуйте відеоролик (процес можна 



пришвидшити) тривалістю до 1 хвилини. Відео необхідно 

розмістити на сторінці до 10 травня.  

Чекаємо на цікаві страви та вашу активність! 

3. «ЄвроМода». Мрієте бути дизайнером або фотомоделлю? Любите 

позувати або робити селфі? Тоді цей конкурс спеціально для вас! 

Оберіть країну ЄС, підберіть елементи національного одягу або 

одягніться в кольори прапору цієї країни, зробіть тематичну зачіску, 

мейкап чи бодіарт. Чекаємо на ваші фото, які необхідно розмістити 

на сторінці проекту до 10 травня!  

Отримайте задоволення від творчого процесу та неймовірну 

кількість «лайків»! 

4. «ЄвроМістечко». Давайте разом помріємо про ідеальне європейське 

містечко: затишне і зручне, в якому дотримуються європейських 

цінностей: повага людської гідності, свобода, демократія, рівність, 

рівність прав для усіх, солідарність, дотримання прав людини. 

Уявили? Зобразіть це на аркуші або у будь-якому графічному 

редакторі, додайте невеликий опис та розмістіть на нашій сторінці 

до 10 травня.  

Нам цікаві ваші ідеї та ваші думки! 

5. «З Днем народження, Європо!» Пропонуємо усім разом привітати 

один одного з Днем Європи в Україні. До 12 травня запишіть 

відеопривітання у довільній формі тривалістю до 30 секунд, 

надішліть у повідомленнях, а ми змонтуємо загальне 

відеопривітання, яке будуть мати змогу побачити та приєднатись до 

нього усі євроклубівці та європейська громадськість 16 травня, у 

День Європи в Україні! 

ІІІ. День Європи онлайн: 16 травня 2020 року 

1. Євровікторина «Цікаво про  Європу»  

2. Зум-конференція «Євродискусія»  

3. Презентація «День Європи: історія, здобутки, перспективи» 

4. Презентація «День Європи онлайн»  


