Передача Вогню у школи міста
Друзі та подруги!
Варто пам’ятати, що перш за все ідеєю Вифлиємського вогню миру є поширення любові, тепла і
віри напередодні Різдвяних свят. І особливо донесення цих символів до тих, хто цього потребує
найбільше – нужденних, хворих, сиріт та самотніх людей. А також поширення ідеї любові, єдності
та розуміння у час різдвяного посту. Тому старайтеся передати це відчуття любові, турботи та
тепла тим, кому ви несете цей Вогонь. В цьому, власне, і полягає ваша місія.
План проведення




Облаштування інформаційного стенду
Передача Вогню дирекції школи, в учительську
Символічне запалення Вогню , виконання пісні ВВМ

Програмне наповнення (елементи): представлення ВВМ, представлення Пласту, передача вогню,
облаштування інформаційних стендів.
Час
До 30 хвилин
Необхідна к-ть задіяних осіб від Пласту
Достатньо 2-4 осіб, при можливості може бути більше. Варто відповідальних за поширення Вогню в
конкретній школі шукати серед пластунів, які навчаються в цій школі.
Необхідне забезпечення
Плакати із символікою ВВМ (які повинні бути розміщені у холі або ж на дошці оголошень), лампадка з
вогнем, маленькі свічечки, інформаційні буклети (при наявності таких)
Зовнішнє оформлення
Пластуни повинні бути в одностроях і подбати за їхній належний вигляд. На дошці оголошень або в
іншому видному місці має висіти плакат ВВМ, буклети мають бути роздані по класах або ж залишені в
учительській. Лампадка з вогнем (свічка) має горіти у видному місці.
Поради до проведення:
Не варто будувати сценарій передачі таким чином, щоб він був обтяжений великою к-тю елементів,
затягнутою розповіддю та зайвою інформацією. При цьому пам’ятайте, що ви представляєте Пласт і
саме з вами асоціюватимуть організацію, тому будьте гідним обличчям Пласту. Якщо ж ви
координатор акції, то подбайте, щоб люди, які виконуватимуть цю почесну місію, відповідально
поставилися до її виконання та були максимально поінформовані щодо проведення самої акції та її
історії і символів.
Спочатку Вогонь передається директору школи і запалюється в його кабінеті, після цього вогонь
запалюється в учительській (для цього потрібно подбати принаймні про 3 маленькі свічечки, якщо ви
наперед не домовилися про те, що школа сама підготує ці свічечки). І після цього вже Вогонь
заноситься до одного з класів (бажано наймолодшого), від якого учні передають Вогонь один
одному.
Іншим варіантом розповсюдження може бути оголошення – «Запали Вифлеємський вогонь миру для
себе і своєї сім’ї» на дошці оголошення і домовлення з дирекцією, що Вогонь стоятиме на видному

місці, де всі матимуть змогу його взяти. Наголошуємо на потребі розміщення плакату ВВМ та роздачі
буклетів (при наявності).
Не рекомендуємо проводити мультимедійні презентації по школах, оскільки від цього постраждає і
якість самої передачі Вогню і не матиме належного змістового навантаження.
Факти, які має знати кожен:
(Ми спеціально не пропонуємо вам розгорнутого чіткого сценарію, а лише наголошуємо на тих
моментах, які варто включити у реалізацію акції на місцях, оскільки ви підлаштовуватимете їх під свої
реалії)
Символіка Вогню - Вифлеємський Вогонь є символ миру, тепла, згоди, спокою та любові до людей і
до світу, є символом надії, яку кожен чекає напередодні Різдва Христового.
Історія Вогню - акцію започаткувала 1986 року австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц.
Починаючи з цього року австрійці щороку їдуть у Вифлеєм, в місце народження Христа, щоб запалити
там Вогонь, який звідти у спеціальній лампадці транспортується до Австрії.
Для чого? – акція з самого початку задумувалася як добродійна – для підтримки бідних, дітей-сиріт і
всіх тих, хто потребує допомоги і уваги в передріздвяний час.
Вогонь і скаути – саме скаути, а в Україні – пластуни, стали допоміжною силою у розповсюджені
Вогню. Вони підтримали дану акцію і саме завдяки ним Вогонь потрапляє з рук в руки, долаючи всі
кордони. Щороку в середині грудня в одній з церков Відня відбувається урочиста передача Вогню
представникам скаутських делегацій з усього світу. Звідти Вогонь потрапляє в різні куточки світу і
розповсюджується країнами.
Вогонь в Україні – вперше Вогонь потрапив в Україну в 1992 році. З 1998 року розповсюдження Вогню
перебрали на себе пластуни. З цього часу акція безперервно діє і розвивається з кожним роком.
Щороку Вогонь пластуни перебирають на українсько-польському кордоні від польських скаутівхарцерів.
2006 рік – пластуни вперше винесли Вогонь на Говерлу.
2007 рік – пластуни взяли участь в офіційній передачі Вогню скаутським делегаціям з усього світу в
одному з соборів Відня. З цього часу делегація Пласту постійно бере участь в урочистостях, після яких
везе Вогонь до України.
2007 рік – вперше відбулася пластова велоестафета, під час якої Вогонь подолав більше 600 км від
україно-польського кордону до Києва.
Пластуни передають вогонь – українським громадам країн Прибалтики (Естонії, Латвії, Литви), в
Сербію, Румунію та Болгарію, українській діаспорі в Німеччині та Австрії, скаутам Молдови та Росії
Дані факти варто використати під час презентації Вогню
Пам’ятайте, що ваше завдання – не відбути передачу Вогню, а подарувати Тепло тим, кому ви
його принесли! Будьте уважними та чуйними!

