
#GreenSuperTeam – #ЗеленаСуперКоманда 

«Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає», – 

говорить у присвяті до своєї казки «Маленький принц» Антуан де Сент-Екзюпері. Це 

унікальна книга, чергове прочитання якої дає нові індивідуальні настанови людям будь-

якого віку, досвіду чи зацікавлень. Не буду виключенням і я. 

Отже, свій проект «GreenSuperTeam» позиціоную як всеукраїнську еколого-освітню 

ініціативу, спрямовану на поширення знань про сучасний прийнятний діалог з природою 

серед учнівської молоді. І без допомоги фахівців авторитетних громадських організацій еко-

спрямування, Міністерства освіти та науки України тут не обійтися. Адже дану ідею вбачаю 

у вигляді факультативного навчального курсу для школярів. 

Мікроферми, інтерактивні заняття, експерименти, театральні постановки, оригінальні 

екскурсії, конкурси, кухні здорового харчування, енергозбережні ініціативи, «еко-битви 

шкіл»… – це все методи виховання «принців» та «принцес», котрі люблять свою планету  і 

дбають про її чистоту. 

А батькам радитиму готуватися до тривалих лекцій від рідних новоспечених еко-

активістів на теми: «Філософія Zero Waste», «Роздільний збір сміття» чи «Технологія 

компостування»…І навіть не намагайтеся помістити відпрацьовану батарейку до контейнера 

для загального сміття. Не ризикуйтеее!☺ 

Окремою складовою проекту визначаю створення коміксу, в якому герої команди 

#GreenSuperTeam протистоять огидному та нахабному хранителю сміття Каністру та його 

дурним посіпакам. 

GreenSuperTeam: 

Джміль Богдан – тренер з українського бойового мистецтва «Спас»; 

Метелик Зоряна – фітнес- і фуд-блогер, «Міс Природня Краса-2019»; 

Черв’як Пластун – полковник зовнішньої розвідки; 

Світляк Світлослав – конструктор-винахідник; 

Равлик Григорій – народний депутат. 

З такою компанією однодумців ніякі сміттєзвалища не страшні☺ 

Етапи проекту: 

– командотворення, врахування позицій цільової групи; 

– пошук партнерів, розробка методики (МОУ, ГО, бізнес); 

– PR (презентація концепції, хештегу та персонажів коміксу); 

– поширення методичного збірника практик #GreenSuperTeam у всіх школах України, 

практичне застосування матеріалів; 

– художні допрацювання та друк коміксу; 

– прогнозування подальших форм та перспектив розвитку проекту. 

Успішним результатом ініціативи вважатиму впровадження серед учнівської молоді 

«моди» на бережливе ставлення до природи та засудження будь-яких екологічно 

необдуманих вчинків. Не сміти, будь супергероєм!;) 


