
План роботи 

Євроклубу ВПУ №1 м.Рівне «Єврогоризонт» 

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Вересень 

 Ознайомлення з метою, завданнями та планом роботи Євроклубу на 2019-

2020 навчальний рік. 

 Розподіл обов’язків членів Євроклубу 

 Посвята в члени Євроклубу нових учасників. 

 Підготовка та проведення відкритого  засідання Євроклубу до Дня 

Європейських мов.  

 Обрання нового керівництва Євроклубу. 

Жовтень 

 Засідання Євроклубу «Вивчаємо Європу разом» 

 Круглий стіл «Євросоюз – історія та сучасність» 

 Тиждень Європейської демократії в Україні 

 Заходи до Дня Захистника України (14 жовтня) 

Листопад 

 Відкрите засідання Євроклубу «Міжнародний День Толерантності» 

 Прийняти участь у тижні енергоефективності. 

 Інтелектуальна гра-турнір « Я -Європеєць» 

 Заходи по вшануванню  пам’яті  жертв голодомору 1932-33 рр. 

Грудень 

 Тиждень Права. 



 Гра-квест  «Чи знаєш ти свої права?» 

 Засідання Євроклубу. Збір, поширення матеріалів на тему: «Європа - 

Україна. Шлях інтеграції». 

 Круглий стіл “Я – Європеєць. Мої права та обов’язки» 

Січень 

1. Підготовка до Конкурсу есе «Що значить бути європейцем» в рамках 

проекту «Підтримка регіональних Євроклубів України» 

 Підготовка та проведення засідання Євроклубу «Англомовні країни – 

історія, традиції, звичаї». 

 29 січня - День пам'яті героїв Крут. 

 Підсумки роботи Євроклубу за І семестр. 

Лютий 

 Заходи до 74 річниці визволення м.Рівного: 

 слайд-презентація «У вирі воєнного лихоліття» 

  конкурс стінгазет «Війна. Перемога. Пам'ять» 

 виставка озброєння та амуніції. 

 Вікторина «Як святкують День Святого Валентина у країнах Європи?» 

 Акція “Пошта кохання” до Дня Закоханих. 

 «На смерть за свободу» 20 лютого - День Героїв "Небесної сотні". 

Березень 

 Конкурс віршів іноземними мовами до Міжнародного жіночого дня. 

 Брейн - ринг «Знай Європу». 

 Конкурс презентацій на тему: «Місце, що треба відвідати» 

Квітень 



 Засідання Євроклубу на тему:   « Україна – держава європейська, її зв’язки 

з країнами Євросоюзу». 

 Англійський гумор. Конкурс анекдотів до Дня гумору 

 Вікторина «Подорож країнами Європи». 

 Підготовка до святкування Дня Європи в Україні. 

Травень 

 Святкування Дня Європи в Україні. 

 Віртуальна подорож по країнах Європи. 

 Вікторина серед учнівської молоді «Як я знаю Європу?» 

Червень 

 Підведення підсумків роботи Євроклубу за 2019-2020 н.р. 

 Участь у проекті Навчально-методичного центру естетичного виховання 

учнів у Рівненській області. 

 Оновлення інформації сайту. 

 


