
 

 

«Єврошколи» - 2022 

Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує перший набір старшокласників, учнів 9-11 

класів, на онлайн школу EU Study Days, яка відбудуться у березні-травні 2022-го року.  

 

Про проєкт 

EU Study Days є проєктом Представництва Європейського Союзу в Україні, і надає можливість 
старшокласникам дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових 

європейських та українських експертів у цій сфері.  

Крім того, проєкт сприяє розвитку мережі української молоді для комунікації, обміну досвідом, співпраці і 
впровадження спільних ініціатив. 

Проєкт виконується ГО "Молодіжна альтернатива", Львівським національним університетом імені Івана 
Франка, Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця. 

 

У березні-травні 2022 року в рамках школи заплановано проведення 10 онлайн модулів. 

Кожен модуль включатиме:  

1) лекцію або презентацію від дипломатів або експертів Представництва ЄС в Україні, провідних 

європейських або українських експертів, викладачів, практиків; 

2) відкриті дискусії, творчі майстерні, дебати, ігри та інші інтерактивні заходи на платформах 
Zoom/Webex; 

3) онлайн-тест. 

 

Онлайн-навчання буде відбуватися з 15 березня до 31 травня 2022 

Програма складається із 10 модулів 

1. Відкриття. Відносини Україна-ЄС 

2. Історія Європейського Союзу та його основні інституції 

3. Європейські цінності 

4. Екологія 

5. Безпечний інтернет 

6. М’які навички: навчання протягом життя 

7. Навчання та волонтерство в Європейському Союзі 

8. Медіаграмотність та дезінформація 

9. Права дітей та підлітків  в ЄС 

10. Взаємовідносини Україна-Європейський Союз – можливості та перспективи 

 



Участь у програмі передбачає видачу сертифікатів. 

Для отримання сертифікату про успішне проходження курсу учасники мають повністю завершити як 
мінімум  8 (вісім) онлайн модулів з 10.   

Сертифікат буде містити інформацію про кількість годин і програму курсу.  

 

Активна співпраця з іншими учасниками та викладачами, тренерами є запорукою успішного проходження 
курсу та виходу в фінал! 

 

Хто може стати учасником «Єврошкіл» для школярів.  

Ми запрошуємо подаватися на конкурс громадян України - учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які 

здобувають середню освіту (9-11 класи) та цікавляться європейською інтеграцією, і бажають розширити 
свій світогляд.  

Якщо ти маєш  у своєму портфоліо зазначені нижче досягнення – це буде перевагою в конкурсному 

відборі:   

- здобуття призових місць на учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях протягом останніх 2 років; 

- участь у діяльності євроклубу у школі або при бібліотеці для дітей та юнацтва; 

- участь в іншій позакласній, позашкільній діяльності, яка стосується вивчення європейської історії, 
культури, цінностей тощо. 

 

Конкурсний відбір проходитиме у 2 етапи: 

1) відбір за заявкою 

2) результати онлайн-тестування на платформі https://www.eustudydays.in.ua/, посилання буде надіслано 
після проходження першого туру відбору. 

 

Участь у програмі повністю фінансується Представництвом ЄС в Україні.  

Робочою мовою онлайн-модулів є українська.  

Найкращі 20 учасників, які повністю виконали програму навчання за онлайн модулями, будуть запрошені 

на літню або зимову школу, яка відбудеться на базі одного з закладів вищої освіти України. 

Для участі у конкурсі потрібно до 18.00, 07 березня 2022 заповнити анкету за наступним 
посиланням https://bit.ly/3JyKBSq   

https://www.eustudydays.in.ua/
https://bit.ly/3JyKBSq


 

 

EU Study Days -2022 

 

The Delegation of the European Union to Ukraine announces the first selection for high school pupils (9-11 
grades) for the EU Study Days online school, which will take place in March-May 2022. 

 

About the Project 

EU Study Days is the EU Delegation to Ukraine project, which provides an opportunity for high school pupils to 

learn more about the European Union and the EU-Ukraine relations from the key European and Ukrainian 
experts in this sphere. 

Along with that, the Project promotes the development of a network of Ukrainian youth for communicating, 

sharing experience, cooperation and implementing joint initiatives. 

The Project is implemented by the Youth Alternative NGO, Lviv Ivan Franko National University, Kharkiv Simon 
Kuznets National Economic University. 

 

In March-May 2002, 10 (ten) online modules are planned. Each module will include: 

1) Lecture or presentation by diplomats or experts of the EU Delegation to Ukraine, leading European or 

Ukrainian experts, professors, practitioners; 
2) Open discussions, creative workshops, debates, games and other interactive activities at Zoom/Webex 

platforms; 

3) Online test. 

 

Online learning will take place from 15 March till 31 May 2022.  

The Programme will include 10 modules:  

1. Opening and introduction. Overview of the EU-Ukraine relations 

2. EU history and EU main institutions 

3. European values 

4. Ecology 

5. Safer Internet 

6. Soft Skills: Lifelong learning 

7. Studying and Volunteering in the EU 

8. Media literacy and disinformation 

9. Rights of Children (Teenagers), Youth in the EU 

10. EU-Ukraine relations and opportunities 



Participation in the programme includes awarding of certificates. 

To obtain a certificate of successful completion of the course, participants must fully complete at least 8 (eight) 
online modules out of 10. Certificate will include information about the number of hours and the course 
programme. 

 

Active cooperation with other participants and lecturers, trainers is a key for successful completion of the course 
and reaching the final! 

 

Who can become a participant of the EU Study Days for high school pupils. 

We invite to apply citizens of Ukraine – pupils of schools, lyceums, gymnasiums, who are studying in 9-11 

grades, are interested in the European integration, and wish to widen their worldview. 

 

If you have the following achievements in your portfolio, it would be an advantage: 

- Prize places in pupils’ olympic games, contests, competitions during the last 2 years; 
- Participation in the Euroclub activity at school or at the library for youth and children; 

- Participation in other extracurricular activity, aimed at learning the European history, culture, values 
etc. 

 

Competitive selection will include 2 stages: 

1) Selection by the application form 
2) Online test results at the https://www.eustudydays.in.ua/ platform, link will be sent after passing the 

1st stage. 

 

Participation in the programme is fully covered by the EU Delegation to Ukraine. Working language of online 

modules is Ukrainian. 

The best 20 participants, who fully completed the online modules, will be invited to summer or winter schools, 
which will take place at one of the Ukrainian universities. 

 

To apply, please fill in the application form by this link https://bit.ly/3JyKBSq before 18:00, 07 March 
2022 

https://www.eustudydays.in.ua/
https://bit.ly/3JyKBSq

