






 3 червня 2015 року участь в 
церемонії вручення нагород
переможцям заочного 
конкурсу євроклубів
«Різдвяна казка в країнах
Європи». Спеціальний гість
заходу – Ноел Гірманс, 
професор Лінкольнського
університету, почесний
президент 
координаційного центру 
євроклубів професійно-
технічних навчальних
закладів у Рівненській
області та голова журі
заочного конкурсу 
євроклубів «Різдвяна казка
в країнах Європи».



 Активна участь в 
конкурсах від 
Представництво ЄС в 
Україні в рамках 
Всеукраїнського
проекту «ЄС: вибір
української молоді» 

 Наші Євроклубівці  
показали свої знання 
та таланти ,змогли 
проявити себе в таких 
конкурсах: євровікторина
та конкурс відео



 26 листопада 2015 участь 
в  за 
темою «Особливості
діяльності євроклубів у 
професійно-технічних
навчальних закладах у 
2015 – 2016 навчальному
році»

 Було озвучено багато
креативних та цікавих
ідей.Керівники клубів
поділились досвідом

 Спланували свою 
діяльність з 
представництвом ЄС..



 26 березня 2016 року участь в  
дискусійний ному клуб і за темою 
«Чи готові українці жити за 
правилами європейського
співтовариства?»
Дискусійний клуб відбувся в рамках 
щорічного всеукраїнського проекту 
Представництва Європейського Союзу 
«ЄС: вибір української молоді». На 
початку заходу координатор зустрічі
Ірина Диба розповіла про умови та 
переваги конкурсів ініційованих
Представництвом ЄС. Згодом всі
учасники отримали коротке відео-
привітання від Давида Стуліка, прес-
аташе ЄС в Україні. Також лунали
слова вітання від Миколи Орлова, 
засновника громадської організації
«Аналітичний центр розвитку міста
«ЗЕОН». 



 19 квітня 2016 року участь 
в в нараді за темою 
«Діяльність євроклубів
професійно-технічних
навчальних закладів у 2015 
– 2016 навчальному році». 
Звітували про свою 
діяльність ,дізнались дуже
багато цікавого
,переймали досвід
колег.Марія Петрівна
ознайомила нас з новими
напрямками співпраці з 
Євросоюзом і участі в 
проектах від ЄС.



 У Вищому професійному училищі
№ 1 м. Рівне євроклубівці взяли 
участь у конференції за темою: 
«Європейський вибір України –
веління часу» та у дебатах з питань
європейської інтеграції: «Україна
і Європейський Союз: 
ретроспектива та перспективи». З 
нагоди Дня Європи учні також
випустили стінгазету
«Євровісник» на тему 
«Європейський вибір України: 
людина, право, суспільство» та 
позмагалися у конкурсі
учнівських робіт на тему: «Мій
вклад в майбутнє України».



 14 липня 2016 року 
участь в  форумуі
«Формат: ціна успіху» та  
церемонії вручення
нагород переможцям
конкурсу проектів «Мій
вклад в майбутнє
України» де отримали
найвищу нагороду Гран-
прі,  та були
нагороджені дипломами 
та отримали грошові
винагороди від
спонсора Ноела
Гірманса.

 Дякуємо за підтримку 
нашої молоді.



 17 листопада 2016 року участь в  інструктивно-
методичній нараді з керівниками євроклубів
професійно-технічних навчальних закладів за темою 
«Проектна діяльність євроклубів у 2016 – 2017 
навчальному році».



 6 квітня 2017 року участь в 
інструктивно-методична 
нараді «Перспективи
діяльності євроклубів
професійно-технічних
навчальних закладів
області у 2017 році».

 Були визначені напрямки 
діяльності клубів. Колеги 
поділились своїми ідеями та 
напрацюваннями.Атмосфер
а як завжди була дружня та 
приємна.



Участь в Євровікторині 
та розробка 
відеороликів з 
енергоефективності.


