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Єко місяць

У листопаді 2018 року Екологічний клуб однодумців «ЛОТОС» розпочав традиційний
Місяць екології в Коледжі. Всі заходи місяця спрямовані на підтримку масштабних екологічних ініціатив наших студентів. Водночас Місяць екології відбувається в рамках нашого
суперового конкурсу – Best Group.
Як і кожного року, впродовж усього місяця студенти першого курсу мають гарну нагоду
брати участь у різних майстер-класах, тренінгах та конкурсах.

Цей рік не став виключенням. До уваги першокурсників було представлено безліч цікавих та різних завдань.
7 листопада пройшов один з наймасштабніших проектів Місяця екології. Учасники ЕКО «ЛОТОС» об’єдналися зі
Студентською радою Коледжу, щоб зробити захоплюючий квест. Першокурсники із задоволенням проходили всі етапи
квесту і бігли стрімголов, щоб скоріше прийти до фінішу. Звичайно ж, всі студенти були розумничками, але цього дня
найшвидшою виявилася група «ІПЗі».

сторiнка 1

Друге місце посіли студенти групи «Маркетинг», а третє – групи
напрямку «Комп’ютерні науки».
Наступним етапом стала хвиля
цікавих майстер-класів. Орігамі
– це мистецтво складання паперу шляхом використання схеми
геометричних складок і згинів.
Студенти здобули можливість
застосувати власну творчість,
креативне мислення, естетичний
смак. Всі інші дні були не менш
насиченими. Наприклад, майстер
клас «Осіння краса», де діти разом
з Почесною головою ЕКО-ЛОТОСу Каріною Цирін робили з листочків прекрасні троянди.

Еко-ЛОТОС доклав максимуму зусиль для долучення наших талановитих та вправних
першокурсників до мистецтва.
Студенти зрозуміли, що геометрія потрібна не тільки на парі
з математики!

Хто б міг подумати, що зі звичайних осінніх листочків можна зробити такі шедеври
мистецтва.
Наступним заходом Місяця екології став круглий стіл на тему «Людина і всесвіт:
проблеми сучасної екологічної етики». На цьому заході були актуалізовані дійсно
серйозні проблеми, які хвилюють не тільки дорослих, а й наших першокурсників.

сторiнка 2

Міс і Містер Еко «ЛОТОС» - один з найважливіших етапів конкурсу місяця екології. Цього навчального року кожна група
представила декілька образів на тему
«Пізня осінь».
Ось тут в пригоді знадобилися теплі та
контрастні шарфи, оранжеві та червоні
сукні, віночки з різнокольорових листків
та море креативу. Хлопці та дівчата боролися за титули еко-красунь та еко-містерів. Усім претендентам влаштували
фотосесію на території Університету. Фотографії вийшли ефектні та яскраво-осінні. Образи студентів були різноманітними
і цікавими.

Саме ці фотографії вже пізніше виклали на сторінку Еко-ЛОТОСу, де студенти
Коледжу могли віддати свій голос за будь-якого конкурсанта. Кожна група проявила себе максимально креативно. Всі були просто неперевершені! Але все ж таки
титули Міс та Містера Екології отримала пара Гуркіної Аліси (Фін/ін)
та Соляного Олександра(ІПЗ-і). Вітаємо всіх вас! Бажаємо гідно представляти
Еко «ЛОТОС» протягом усього року!

сторiнка 3

сторінка 4

Усі змогли висловити свою точку
зору та усі були почуті.
Також важливим завданням для
першого курсу став проект Eco
Movie. Впродовж усього місяця
хлопці і дівчата дивилися екологічні фільми на важливі теми.
Потім у них було завдання зняти
та змонтували відео соціальні та
хвилюючі теми. Захист їх робіт,
а також святковий концерт відбудеться 30 листопада, а разом і
з ним ми дізнаємося групу-переможця у битві за кубок Місяця
екології.

Гучні перемоги та ім’я групи,
яка стала Еко-щасливчиком,
ви дізнаєтесь вже у наступному випуску Жырної Газети.
Бай, гайз!
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