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Календар на 2019 рік

Бізнес-фест до дня підприємця
“Разом до успіху”

2 вересня у Чернігові відбувся Бізнес-фест до Дня підприємця
«Разом до успіху».
Велика кількість підприємств Чернігівщини представили свою продукцію. Заклади професійної освіти міста Чернігова долучилися до участі у
даному заході: учні та майстри виробничого навчання взяли участь в
урочистій ході, що відбувалася в
Центральному парку культури та
відпочинку, представили творчі композиції з фотоматеріалами та друкованою рекламною продукцією, що
містила корисну інформацію про навчальні заклади.

Відвідувачі фестивалю мали змогу ознайомитися з переліком професій, які можна здобути у закладах професійної освіти
міста, взяти участь у надзвичайно цікавих майстер-класах.

День української писемності та
мови

9 листопада - День української писемності та мови. За православним календарем - це
день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця першого історика Київської Русі,
мислителя, вченого, ченця Києво
-Печерського монастиря.
Учні та педагогічні працівники закладів професійної освіти
Чернігівської області долучилися
до написання радіодиктанту.

Засідання обласної ради учнівського самоврядування

З метою формування та розвитку демократичного суспільства,
захисту прав та інтересів учнівської молоді 20 листопада 2018 року відбулися вибори президента
ОРУС, де учні-лідери відкритим
голосуванням мали змогу віддати
свій голос за одного з трьох кандидатів на дану посаду.

Президентом обласної ради учнівського самоврядування Чернігівської області було обрано ученицю Чернігівського
професійного ліцею залізничного транспорту Аліну Колосовську.

День Гідності та Свободи

21 листопада Україна святкує
День Гідності та Свободи. Цього
дня
ми
віддаємо
шану
патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та листопаді 2013 року — лютому
2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і
свобод людини.

День пам’яті жертв Голодомору в
Україні

Україна в 1932-1933 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, який забрав мільйони людських життів. 24 листопада 2018 року
- 85 роковини цієї страшної трагедії
для всього українського народу.
Країна вшановує пам’ять про її
жертв.

У закладах професійної освіти області відбулися заходи з вшанування пам’яті жертв
Голодомору. Учнівська молодь та педагогічні
працівники навчальних закладів долучилися
до акції «Запали свічку».

День учнівського самоврядування

11 грудня 2018 року в Куликівському професійному аграрному
ліцеї відбувся День учнівського самоврядування. На один день
адміністрацію, викладачів та майстрів
виробничого
навчання
замінили учні-лідери учнівського
самоврядування, які проводили
відкриті уроки та виховні заходи.
Це дало змогу учням відчути себе
справжніми господарями ліцею.

День фізичної культури та спорту

ХХХVІ обласна Спартакіада закладів
професійної освіти області

Щороку в другу суботу вересня в
Україні відзначають День фізичної
культури та спорту. У закладах професійної
(професійно-технічної)
освіти Чернігівської області в рамках Олімпійського тижня відбулися
спортивно-масові заходи з нагоди
цього свята.

27 листопада 2018 року в Куликівському професійному аграрному
ліцеї відбулися змагання серед учнів закладів професійної освіти області з настільного тенісу в рамках
ХХХVІ обласної Спартакіади.

