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ТРАНСКОРДОННА ОСВІТНЯ КАМПАНІЯ ДЛЯ ШКІЛ 

У РАМКАХ ДНЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 2020 
“TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” 

 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 
запрошує школи з території Програми (https://www.pbu2020.eu/en/pages/192) взяти 
участь у Транскордонній освітній кампанії у рамках Дня європейської співпраці 
2020. Сьогодні питання збереження нашої планети мають першорядне значення, 
тому девіз цьогорічної освітньої кампанії - “TOGETHER TO GREEN TOMORROW!” 

 
ІДЕЯ 

24 відібраних команд з Польщі, Білорусі та України (по 8 команд від кожної країни) 
буде запрошено зустрітися у Фіналі, що відбудеться  17 - 20 вересня 2020 року у 
Бресті (Білорусь). Під час ігор, майстер-класів та інших видів діяльності учасники з 
трьох країн працюватимуть у змішаних транскордонних  командах. Підлітки 
матимуть можливість продемонструвати свою креативність, знання та навички, а 
також завести нових друзів і одержати безцінний досвід спільної роботи задля 
збереження нашої спільної транскордонної природної спадщини.   
Молодь з прикордонних регіонів трьох сусідніх країн матиме нагоду спільно 
працювати над формуванням вмінь та навичок необхідних для екологічного 
способу життя та нашого «зеленого» майбутнього. Кожен з учасників одержить 
унікальні промоційні матеріали від Програми та ЄС. Організатори кампанії 
забезпечують 24 вибраним командам витрати, пов’язані з участю у Фіналі, в тому 
числі транспорт, проживання та харчування.  

 
ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ 

Команди з 4-х учнів від шкіл (в тому числі загальноосвітніх шкіл, художніх та 
музичних шкіл), що знаходяться на території наступних регіонів:  
 - у Польщі: з Підляського, Люблінського і Підкарпатського воєводств, а також 
східної частини Мазовецького воєводства (Остроленко-Седлецький субрегіон); 
 - у Білорусі: з Гродненської, Брестської, Мінської і Гомельської областей; 
 - в Україні: з Волинської, Львівської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської 
та Івано-Франківської областей. 
Вік учнів - 12-16 років (не випускні класи). Команду повинен супроводжувати 
вчитель (керівник команди). Кожна школа може подати тільки одну заявку. 
  
  

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ 

https://www.pbu2020.eu/en/pages/192
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Крок 1 
Кожна школа створює свою команду і виконує завдання, розміщені у заявочної 
формі. 
Крок 2 

1. Заповніть форму заявки, згоди батьків / законних опікунів, прикладіть 
необхідні додатки 

2. Надішліть її  
- Звичайною поштою/кур’єром ТА 
- Електронною поштою (відео-файли, фотографії, малюнки, тексти і т. д.) 

Для великих файлів, наприклад, відео, слід надати посилання для 
завантаження.    

На адресу відповідного представництва Програми: 

- школи з Польщі - до Представництва Програми у Жешуві за адресою: 
Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 
Представництво Програми в Жешуві 
Офіс Маршалка Підкарпатського воєводства, 
вул.Понятовского, 6 35-026 м Жешув, Польща 
e-mail: rzeszow@pbu2020.eu 
 
 - школи з Білорусі - до Представництва Програми у Бресті за адресою: 
Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 
Представництво Програми в Бресті 
Установа «Брестський транскордонний інфоцентр» 
вул. Совєтская 46, 224005 Брест, Білорусь 
e-mail: brest@pbu2020.eu 
 
- школи з України - до Представництва Програми у Львові за адресою: 
Представництво Програми транскордонного співробітництва  
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у Львові 
вул. Тиктора, 5, Львів, Україна 
e-mail: lviv@pbu2020.eu 

 
- Кінцевий термін подання ОБОХ форм заявки (паперової та електронної) – 8 
травня 2020 (враховується дата надходження документів у відповідне 
Представництво). Електронна версія заявки повинна бути надіслана на електронну 
пошту відповідного Представництва Програми до 14:00 (за місцевим часом) 8 
травня 2020 року. 
 
Заявки, подані пізніше зазначеної дати, не розглядатимуться. 
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Крок 3 
До 18 травня організатори відберуть кращі команди від кожної країни. Рейтинговий 
список буде ґрунтуватися на результатах оцінки. Пріоритет буде надаватися 
школам, які вперше беруть участь у конкурсі.  
 
Команди білоруських шкіл будуть оцінюватися Представництвом Програми у 
Бресті, команди українських шкіл - Представництвом Програми у Львові, команди 
польських шкіл - Представництвом Програми у Жешуві. Список відібраних команд 
буде опубліковано 19 травня на сайті Програми www.pbu2020.eu. Після цієї дати в 
соціальних мережах розпочнеться демонстрація відео екологічних ініціатив всіх 24-
х команд: на фан-сторінці Програми www.facebook.com/PBU2020/ а також в FB 
групі Освітня кампанія для шкіл https: // www. 
facebook.com/groups/843359965719306/. 
 
Крок 4 
Відібрані команди будуть офіційно запрошені взяти участь в Фінальному заході (17-
20 вересня, Брест, Білорусь). До 15 червня 2020 команди повинні будуть 
підтвердити свою участь у заході. 

 
Крок 5 
17-20 вересня 2020 відбудеться Фінал конкурсу у Бресті (Білорусь)! 
 

 
 


