
УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
проспект Перемоги 141,  м. Чернігів, 14038 телефон, факс 33153, е-mail: osvita@chernigiv-rada.gov.ua  Код ЄДРПОУ № 02147598

№ на № від

Керівникам закладів загальної 
середньої освіти

Про організацію відпочинку дітей у
міжнародному навчально-відпочинковому
таборі (м. Лакопетра, Греція)

Відповідно до листа Клубу ЮНЕСКО Піреї і островів (The Club for UNESCO of 
Piraeus and Islands), що надійшов до Чернігівської міської ради (№ 8094/24/вх/03 від 
28.12.2019), інформуємо про організацію відпочинку дітей у міжнародному навчально-
відпочинковому таборі (м. Лакопетра, Греція) влітку 2020 року.

Організація – Клуб ЮНЕСКО Піреї і островів була заснована в 1998 році, в Нікеї, в 
районі Пірея (Греція). Цей Клуб було створено з метою сприяння міжнародній культурній 
свідомості, взаєморозумінню, співпраці та солідарності відповідно до основних принципів 
та ідеалів ЮНЕСКО.

Клуб ЮНЕСКО Піреї і островів управляється одинадцятьма членами Ради 
директорів, і налічує понад 2000 учасників.

У рамках освітньої діяльності та програм культурного молодіжного обміну 
«Apollon» та «Poseidon» організовується міжнародний навчально-відпочинковий табір у 
екологічно чистому містечку Лакопетра, на березі Іонічного моря. Табір включатиме 
вивчення англійської та грецької мови, культурні програми, уроки грецького танцю, 
ознайомлення з історією Древньої Греції, екскурсії історичними місцями, що занесені до 
історичної спадщини ЮНЕСКО. Це табір, у якому поєднанні здоровий спосіб життя та 
здорове мислення, спорт та мистецтво, історія і культура, навчання та відпочинок. Літній 
табір розроблений в стилі ЕКО, діє розпорядок дня, налагоджено систему безпеки, опіка з 
боку супроводжуючого персоналу, проводяться щоденні бесіди, квести, майстер-класи та 
ігри, спілкування з вихователями англійською мовою.

Представлення даної програми представниками  The Club for UNESCO of Piraeus and 
Islands, на чолі з президентом Іанісом Маронітісом, планується на початку березня 
2020 року у Львові, Києві, Харкові та Одесі у рамках конференцій, присвячених даній 
програмі.

Просимо розглянути дану пропозицію щодо можливої співпраці закладу освіти з 
Клубом ЮНЕСКО Піреї і островів Греції та можливості участі дітей у літній програмі в 
2020 році. Детальні умови перебування у таборі – додаються. Додаткова інформація – на 
сайті http://apollongroup.com.ua/ .
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