Форум «Українець ХХІ століття»
Відбувся форум «Українець ХХІ століття» з керівниками та членами
євроклубів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Рівненщини
17 липня 2018 року у конференц-залі Вищого професійного
училища № 1 м. Рівне пройшов форум «Українець ХХІ століття», в
рамках якого відбулося нагородження переможців конкурсу творчих
робіт «Історії видатних людей країн Європи та США та їх внесок у
розвиток держави» серед євроклубів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти. Захід відвідали 30 учасників.З вітальним словом до
учасників та гостей форуму звернулися заступник начальника,
начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти управління

освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Петро Миколайович
Коржевський та директор Навчально-методичного центру естетичного
виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у
Рівненській області Володимир Миколайович Климюк. Форум був
цікавим та пізнавальним, адже власним баченням передумов
гармонійного та щасливого життя українця ХХІ століття поділилися:
професор університету Лінкольна Ноел Гірманс, заслужена артистка
України Галина Василівна Цьомик та кандидат історичних наук,
підприємець Галина Дмитрівна Борейко. Під час форуму також
відбулася церемонія вручення нагород переможцям та учасникам
конкурсу творчих робіт «Історії видатних людей країн Європи та США та

їх внесок у розвиток держави» серед євроклубів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти.
Наші учні Галабурда Артур та Капітанюк Дмитро отримали дипломи
за третє місце
Керівники євроклубів, чиї вихованці здобули гран-прі, а також
продемонстрували високі результати у міжнародних та всеукраїнських
конкурсах, а саме Інна Богданівна Кляпчук (керівник євроклубу ДПТНЗ
«Соснівський професійний ліцей»), Ігор Володимирович Боратинський
(керівник євроклубу Вищого професійного училища № 25 смт
Демидівка), Наталія Володимирівна Мельник (керівник євроклубу
ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище») та Андрій
Васильович Красовський (керівник євроклубу Вищого професійного
училища № 1 м. Рівне) були визнані «Надихаючими вчителями року»
та також отримали грошову винагороду від спонсора.

Тільки вільні творять історію
Козацтво − звитяжна історія і велика гордість українського народу.
Про них складали легенди, а військова культура та традиції
передавались з покоління в покоління. Про гордих синів України,
сміливих, витривалих, вольових, вірних у дружбі і нещадних до ворогів
дізналися учні з патріотичного екскурсу «Тільки вільні творять історію».

На запрошення євроклубу «Єврогоризонт» 19 вересня до нашого
навчального закладу приїхали працівники сектору періодики
Рівненської бібліотеки для молоді. Та разом з викладачем історії
Красовським А.В. ,розповіли присутнім про зародження козацтва, багаті
і славні ратні традиції, про звичаї і побут, героїчну історію та любов до
Батьківщини. Вони підкреслили, що гідними нащадками козацтва є
воїни, що захищають суверенітет України сьогодні. Кожен з них є героєм

і заслуговує на славу, бо ризикуючи власним, береже наше мирне
життя. Захід став даниною пам’яті і пошани всім, хто упродовж століть
боровся за свою землю і сьогодні відстоює незалежність України. На
них панувала атмосфера патріотизму, єдності, віри і сподівань на
краще.
Конкурс правознавців
У Рівненській загальноосвітній школі № 24 проведено обласний
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В інтелектуальних поєдинках виборювали першість 17 команд:
Березнівського,

Дубенського,

Здолбунівського,

Костопільського,

Рівненського, Рокитнівського, Сарненського районів, Демидівської,
Радивилівської, Крупецької ОТГ, міст Рівне (4 команди) та Вараш,
Вищого професійного училища № 1 м. Рівне та комунального закладу
«Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат».
Наша команда під керівництвом викладачів Красовського А.В
Мосійчук Л.В гідно боролась за перемогу обігравши торішніх пів
фіналістів
Нашу команду представили євроклубівці:
1.Черевач Владислав
2. Касянчук Дмитро
3.Заєць Богдан
4.Левченко Дмитро.
Брейн-ринг
Брейн-ринг на тему Європейського Союзу є частиною серії
інформаційно-просвітницьких
заходів,
які
Представництво
Європейського Союзу організовує по всій країні. Мета – пояснити
важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності
українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

8 листопада «Представництво Європейського Союзу в Україні
завітало до нас у ВПУ №1 ,провести цей цікавий захід, серед учнів
нашого євро клубу,до участі в цих змаганнях було сформовано 5
команд.

Активність та обізнаність тематикою Європейського союзу
учасників брейн-рингу
приємно вразила організаторів заходу.
Євроклубівці показали хороші логічні навички та достойні знання на
задану тему. Перемогу у цих інтелектуальних змаганнях здобула
команда «Євростарт». Друге
місце зайняли команди «Вектор»,
«Едельвейс» та «Єврогоризонт» та третє «Євротревел»
Також була проведена гра з глядачами . Учасники брейн-рингу
були нагороджені призами.

