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НАКАЗ
від 16 травня 2017 року

№ 355/о

Про проведення обласного
Фестивалю до Дня Європи
«Єврофест-2017»

Відповідно до наказу начальника управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04.05.2017 р.
№366 «Про проведення обласного фестивалю до Дня Європи «Єврофест2017» та з метою продовження системної роботи в навчальних закладах щодо
формування у підростаючого покоління європейського мислення,
інформування учнівської молоді про умови і шляхи європейської інтеграції
України та реалізації проекту «Європа без кордонів»
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам навчальних закладів міста:
1.1. Організувати проведення у Ваших навчальних закладах
інформаційних днів «Україна – європейська країна», тематичних лінійок,
виховних годин, круглих столів та конкурсів, присвячених Дню Європи в
Україні у 2017 році.
1.2. Забезпечити участь у обласному фестивалі «Єврофест – 2017» на
відзначення Дня Європи в Україні у 2017 році євроклубів закладів освіти
міста:
«В єднанні - сила» НВО №6;
«Натхнення» НВО №6;
«Europe United» гімназія ім. Т. Шевченка;
«Всесвіт»
НВО №8;
«Єдність»
гімназії №9;
«Пікаділлі»
Кіровоградського колегіуму;
«Пульс»
ЗОШ №22;
«Ми – разом» НВО №25;
«Step by step» НВК№26;
«Європейський діалог» - ЗОШ №30;
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«Фієста»
НВО №32;
«Калейдоскоп» НВО № 33;
«Розвиток»
НВК №34;
«Європейська веселка» - НВО №35;
Фестиваль «Єврофест – 2017» відбудеться 19 травня 2017 року у парку
Ковалівському з 10.00 до 14.00. (за окремою програмою – додаток 1).
1.3. Забезпечити участь у фестивалі «Єврофест – 2017» учнівської
групи підтримки євроклубу Вашого навчального закладу у кількості 50
чоловік.
1.4. Сприяти організації відпрацювання учнями – учасниками
«Єврофесту-2017» предметних занять шкільної програми, що проводяться у
навчальних закладах у день проведення Фестивалю 19 травня 2017 року
згідно розкладу.
1.5. Здійснити заміну уроків на час відсутності педагогів – керівників
учнів – учасників «Єврофесту-2017».
2.
Відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів,
попередження нещасних випадків з ними в дорозі та під час проведення
фестивалю покласти на педагогів, визначених наказами по навчальним
закладам.
3. Роботу з питань безпеки життєдіяльності учасників фестивалю
здійснювати відповідно до діючих нормативних вимог.
4.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного
спеціаліста управління освіти Журавльову О.В.

Заступник начальник управління освіти

Журавльова 24 57 49

Є.Серопян

Додаток 1

ПРОГРАМА
обласного фестивалю «Єврофест – 2017»
19 травня 2017 року
10.00 – 16.00
парк Ковалівський
09.00. – 10.00 - Реєстрація учасників, оформлення виставок, підготовка
презентацій
10.00. - 10.30 – Відкриття фестивалю «Єврофест- 2017» на Кіровоградщині
(за участю керівництва облдержадміністрації, представників національних
діаспор, громадських організацій, діячів культури та мистецтва)
10.30. - 13.30 - Робота «Єврофесту» у форматі баркемпу: Виставка кращих
робіт відкритого обласного творчого конкурсу: малюнків та плакатів
«Творимо європейську країну разом», світлин «Україна - європейська
країна».
Творчий фестиваль «Єврофест-2017».
Робота тематичних павільйонів у рамках Європейського містечка:
Діяльність інформаційної палатки, презентації особливостей країн Європи
(родзинки культури та традиційної кухні), діяльність арт- майстерні
декоративно-прикладного напряму (створи народну забавку, фейс-арт, краса і
мода), діяльність майстерні «Творчість європейських народів», «живі
скульптури», діяльність майстерень «Діалог культур», діяльність ігрових та
спортивних майданчиків, вікторини, Квест - гра, конкурс національного
костюму, «жива книга» - «Європа моїми очима», «Освіта в Україні та за
кордоном - можливість пізнати Європу та розкрити Україну».
Презентації країн Європи євроклубами, молодіжними організаціями
м. Кропивницького та Кіровоградської області , концертні одночасні
презентації творчих колективів, національних діаспор, шкільних та
студентських євроклубів Кіровоградщини на тему «Крокуємо Європою».
Майстер клас від народних майстринь студії «Писанка», «Валяння з
вовни», «Соняшник», «Колаж» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Робота
інтерактивного стенду - опитування на тему: «Україна - країна європейських
цінностей» «Карнавал культур» та флеш-моб.
13.30-14.00 Закриття «Єврофесту - 2017». Нагородження учасників та
переможців конкурсів, активних лідерів та керівників євро клубів.

