
«МАЙБУТНЄ

ТВОРИМО   РАЗОМ»
Сєвєродонецьк  –  місто  освічених,

культурних  особистостей,  люблячих

рідний  край  і  Україну  та  об'єднуючих

зусилля  для  їх  процвітання.   А

Сєвєродонецький міський Центр  еколого-

натуралістичної  творчості   це  Еко-сад,  місце,  яке  об’єднує  саме  таких

людей,  надихає  до  творчої  діяльності,  сприяє  психо-емоціональному

розвантаженню.  В  Центрі  панує  своєрідна  аура.  У  нас  завжди  зелено  

красиво, яскраво -  чарівно, креатівно - талановито, елегантно – квітучо.

Сєвєродонецька  громада  складається  з  великої  кількості  мешканців

міста: молодь, люди похилого віку, діти, люди з обмеженими можливостями

та ВПО, люди різних етнічних груп, люди з різними захопленнями. Зараз в

нашому  місті  та  прилеглих  містах  та  селах  багато людей,  які  потребують

особливої  уваги,тому що стали жертвами подій  2014 року, вимушені  були

залишити дім і  починати життя з початку. Наша робота  в даному випадку

повинна  сприяти  взаєморозумінню  і  соціальній  згуртованості  учнівської

молоді   та  ВПО,  людей   з  особливими  потребами  засобами  виховної  та

практичної  роботи   «Еко-саду»  психологічного   розвантаження.  Тому

Сєвєродонецький  міський  Центр

еколого-натуралістичної  творчості  став

учасником  Японсько-Українського

проекту «Підтримка стабілізації  громад,

що  постраждали  від  конфлікту  на

Донбасі».  Підчас  роботи  проекту

колективом СМ ЦЕНТУМ проведено ряд

заходів. 



Екскурсії  «Еко-садом»  з  проведенням  презентацій та  майстер-

класів за різними темами.

 Першим  було  проведено

цікавий  майстер-клас  під  назвою

«Ліки  на  підвіконні»  До заходу  було

залучено талановиту молодь середньої

спеціалізованої школи № 17. Для дітей

провели  екскурсію  «Еко-садом»   з

проведенням презентації,  під час якої учням  було надано інформацію про

лікарські властивості кімнатних  рослин, вплив рослин на психоемоційний

стан людини. 

 13 вересня 2016 року мова йшла

про  корисні  властивості  тропічних

рослин,  вплив  рослин  на

психоемоційний стан людини.

 15вересня  2016  року  у  Центрі

проведено захід  «Кактус і комп’ютери».

Зустріч відбулася з метою надання інформації про

корисні  властивості  кактусів,  вплив  кактусів  на

психоемоційний  стан  людини.  Відвідувачи

отримали висаджені рослинні їжачки.

З  метою  національно-

патріотичного  виховання,

виявлення  та  залучення

учнів   до  мистецтва

флористики  та  фітодизайну

на базі  Центру з 26 по 27 вересня  проходив  міський

конкурс «Квітуча Україна» 

21  вересня  в  Сєвєродонецькому  екологічному

Центрі  було  проведено  майстер-клас  з  аранжування



квітів.  Учасники  майстер-класу  застосували  в  роботі  не  тільки  квіти 

символи України, але й овочі і невеличкі фрукти. Під час роботи можна було

насолодитися ароматом духмяних трав, які теж стали елементами композиції.

Так  наш  Еко   сад

став  місцем  об’єднання

робітників  закладів  освіти,

студентів  Луганського

Університету  імені

Володимира  Даля   і

працівників  бібліотеки  для

юнацтва  ім.  Й.Б.  Курлата.

Згідно з планом роботи 

Гості отримали знання з мистецтва флористики та фітодизайну і стали

учасниками  майстер-класу  з  аранжування  квітів  за  японською  тематикою

«Ікебана». 

25 жовтня в Сєвєродонецькому

міському  Центрі  еколого-

натуралістичної  творчості  була

проведена  чайна  церемонія.  В

екологічному центрі чайна церемонія

придбала свій особливий сенс. Так як

співробітники  даного  навчального

закладу  працюють  з  природним

матеріалом,  квітами  і,  звичайно  ж,  володіють  інформацією  про  корисні

властивості  трав,  що ростуть в регіоні,  то невід’ємною частиною майстер-

класу був процес наповнення спеціально-підготовлених мішечків ароматними

сушеними травами: лаванда, липа, бадьян, м'ята, меліса, ромашка, смородина

та  ін.  Також  гостям  було  запропоновано  взяти  участь  в  майстер-класі  з

виготовлення запрошення на чайну церемонію.  Гості  виготовили авторські

запрошення, продемонстрували спритність рук, фантазію думки.



Колектив  Сєвєродонецького  міського  Центру  еколого-натралістичної

творчості висловлює подяку Міжнародній організації з міграцій (МОМ).

Матвієвська Оксана Володимирівна, методист СМ ЦЕНТУМ


