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Інформаційна довідка 

Meetap – це неформальна зустріч , 

де кожний може розповісти про те, 

що його цікавить, знайти однодумців, 

перевірити та застосувати 

свою креативність у компанії 

 цікавих людей. 

Meetup можно описати в чотирьох словах: 

роби, вчись, ділись, змінюй 

(do, learn, share, change). 

 

Тема: "Еко-гра «Проблема екології в дизайні" 

Найголовніша проблема яка постає  

перед нами, - здоров`я природи.  

Здоров`я природи - це здоров'я всього людства,  

кожної окремої людини. 

Вік вихованців: 14-16 років 

Мета: звернути увагу вихованців на проблему глобального забруднення планети 

та зрозуміти велику роль екодизайну в збереженні екосистеми Землі. 

Завдання:  

 сформувати екологічну культуру дитини; 

 розвивати комунікативні здібності, критичне мислення; 

 створення комфортних умов для ведення невимушеної бесіди; 

 формувати вміння відстоювати власну думку, презентувати свій творчий 

продукт, ефективно спілкуватися; 

 навчити передбачувати можливі негативні наслідки природи щодо 

перетворювальної діяльності людини; 

 формувати вміння працювати в команді; 

 виховувати свідоме ставлення до екології природних ресурсів. 

Форма проведення:  Meetap, еко-гра 



 

 

Місце проведення зустрічі: антікафе "Бочка меду"* 

 

 

Хід зустрічі 

I. Організаційна частина 

Знайомство вихованців з запрошеним експертом зі  

сфери екодизайну. 

II. Основна частина 

1. Оголошення теми та мети зустрічі 

2. Еко-гра "Мій маленький вклад у збереження екології планети" 

Хід гри: слухачам пропонується розповісти, що саме ти робиш для збереження 

екології нашої планети (сортування сміття, відмовлення від пластику та 

поліетилену, менше використання синтетичних тканин тощо). 

3. Фахівець ділиться досвідом своєї роботи, розповідає про актуальність цього 

питання та пропонує слухачам виконати творче завдання. 

Гра на командоутворення та створення позитивного настрою «Ніхто не знає, що 

я…» 

Хід гри: учасники по колу розповідають про себе цікаві факти, це надає 

можливість розкритись та впізнати один про одного більше. 

Вправа "Знайди зелене рішення" 

Хід вправи: 

1. Педагог формує три групи дітей за інтересом і кожній дає свій напрямок в 

дизайні: 

 1 група - дизайн одягу; 

 2 група - дизайн інтер`єру; 

 3 група - дизайн аксесуарів. 

2. Завданням кожної групи є проаналізувати що саме дає поганий вплив на 

навколишнє середовище в цій сфері та знайти шляхи як мінімізувати шкідливі 



 

 

наслідки. Педагог запропонувала слухачам продумати та презентувати рекламу 

свого товару або предмету інтер`єру. 

3. Кожна група ділиться своїми думками, висновками та презентує екологічно-

чистий продукт зі своєї галузі. 

III. Заключна частина 

1. Інтерактив "Q and A"* 

Хід: Живе спілкування з фахівцем та аналіз питань з проблемної теми. 

2. Рефлексія "Екожиття. Перший крок до свідомого користування". 

* Q and A" - "Questions and answers" - питання та відповіді 

*Антікафе - тип суспільного закладу соціального напряму 

 

 


