
Програма 

відкритого Cross-форуму учнівської молоді «Разом ми змінимо світ!» 
 

Час Назва заходу Місце 

проведення 

 

День перший. 08.10.2018 

 

12:10-12:20 Зустріч учасників відкритого Cross-форуму учнівської молоді 

«Разом  ми змінимо світ!» (далі – Форум): флешмоб  

«Ах, Одесо!». 

Одеський 

НВК 

«Гімназія 

№7» 

12:30-13:30  Урочисте відкриття  Форуму: «Україно, я твоя кровинка, я 

змережена з твоїх думок і слів…» 

14:00-15:00  Презентація роботи учнівського самоврядування з 

громадянсько-патріотичного виховання: «Бути лідером -  

уміти брати на себе відповідальність!» 

15:00-17:30 Коворкінг «Технології лідерства»: 

 Складання путівника «Мова – дорожня карта нації»: 
знання державної мови й бездоганне володіння нею як засіб 

формування іміджу випускника – майбутнього свідомого 

громадянина України. 

 «Фрілансер в дії»: практичні аспекти організації  власної 

справи. 

 Арт-квест: «Я – в мистецтві, мистецтво – в мені»: 

формування мистецьких смаків та здатності до творчості 

особистості шляхом залучення до української та світової 

культурної спадщини. 

 «Здоров’я нації»: створення біометричного паспорту 

українців. 

 «Ти вже маєш крила, отже, лети!»: досвід міжкультурного 

спілкування, вирішення питань мовного бар’єру. 

 «Сторітелінг – ключовий інструмент для успіху»: 

презентація себе в сучасному середовищі, уміння виходити за 

рамки стандартів. 

 «Я - медіадрайвер»: виготовлення інформаційного планшету. 

 «Глобальні цілі сталого розвитку очима молоді»: уміння 

визначати глобальні цілі з метою усвідомлення себе у світі. 

 «Математика в стилі StartUp»: застосування математичних 

компетентностей для створення StartUp. 

 «Парк  «Мрій»: створення учасниками Форуму дизайну 

парку. 

Презентація проектів. 

18:30-20:00 «Щира розмова у колі вірних друзів»: презентація   команд 

учнівського самоврядування.  

 

 

День другий. 09.10.2018 

 

9:00-9:05 Зустріч  учасників Форуму: флешмоб «Україна - це ми!» Одеський 

НВК 

«Гімназія 

№7» 

9:25-10:10 Єдиний  урок «Моє місто  - найкраще в Україні!» 

11:40-13:40 14 етнолайфхаків «Стежинами народних традицій»: 

виготовлення оберегів, прикрас, сувенірів тощо. 



 

Майстер-клас від майстер-шефа «Секрети корисного 

сніданку». Майстер-клас «Як діяти в надзвичайних ситуаціях». 

 

14:10-17:35 Навчально-практичний марафон «Безпека в житті – життя 

в безпеці!»: учасники локацій здобувають теоретичні знання 

та практичні навички з питань безпеки життєдіяльності,  

кібербезпеки, безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях, 

розв’язання конфліктних ситуацій, попередження булінгу, 

мобінгу. Виступи гімназійних команд  «Шторм» і «Сила». 

 

День третій. 10.10.2018 

 

12.20-13.40 Телемости та відеоконференції: 

 «Лідерство як один із пріоритетних напрямків формування 

громадянина-патріота держави»: міжнародна англомовна 

відеоконференція; 

 «Лідерство - як  уміння надихати і досягати»: дискусія з 

лектором на базі освітньої платформи  Microsoft Educator 

Community. 

 «Успішна людина  21 століття»: телеміст зі школами-

учасниками Форуму 

Одеський 

НВК 

«Гімназія 

№7» 

14:55-15:10 Презентація військово-патріотичної роботи. Виступ команди 

«Чайка» 

15:10-17:30 Військово-спортивна гра «Скоб» 

19:00-22:00 Екскурсія «Вечірня Одеса».  Морвокзал, 

Приморський 

бульвар, 

Театральна 

площа 

 

День четвертий. 11.10.2018 

 

9:00-9:15 Зустріч учасників Форуму: вишиванкове дефіле Одеський 

НВК 

«Гімназія 

№7» 

12:00-13:00 Урочисте закриття Cross-форуму учнівської молоді «Разом  

ми змінимо світ!»: 

 флешмоб усіх учасників Форуму; 

 привітання учасників Форуму та вручення їм сертифікатів; 

 фотосет учасників Форуму. 

Думська 

площа 

13:00-14:00 Пішохідна екскурсія центром міста Центр міста 


