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Вони відвідали виставку технічної творчості у
приміщенні читальної зали бібліотеки, майстер-клас
з манікюру,
екскурсію
до
навчальних
майстерень
(перукарів,
18 квітня на базі Вищого професійного училища
манікюрної,
№27 проходив профорієнтаційний захід для
електрозварюва
випускників 9, 11 класів шкіл, НВК, гімназій міста
льної, електро
Куп’янська та району.
монтажної,
токарної та
слюсарної дільниць), екскурсію до гуртожитку.
З історією виникнення, розвитку та традиціями
нашого навчального закладу учні ознайомилися в
музеї ВПУ-27. Тут же вони мали можливість
переглянути відеоматеріали «Наше життя у ВПУ27»
Гості також відвідали бліц-уроки, які передбачали
10-ти хвилинну демонстрацію найбільш цікавого
матеріалу з предметів української мови, української
літератури,
інформатики,
англійської
мови,
спецтехнології перукарів.

196 школярів та батьки майбутніх учнів стали
гостями
нашого
навчального
закладу.

Дуже сподобалось учасникам заходу частування
млинцями, які старанно готували для них кухарікондитери - вихованці нашого навчального
закладу.

Одним з цікавих заходів, що проходили в училищі
навесні став «Тиждень англійської мови».

А завершувало подорож надзвичайне шоу «Учень
ХХІ
століття
–
вибір,
незалежність,
відповідальність», програма якого містила:
- демонстрацію зачісок;
концертно – вітальний виступ

Заздалегідь в кабінеті іноземної мови працював штаб
з підготовки та проведення заходу. Учні отримали
індивідуальні завдання, розробили програму:
- Підготовка виставки стіннівок
- Захід – рольова гра «Ми різні, ми – рівні, ми разом
- Відкритий інтегрований урок на тему: «Ти любиш
спорт?»
- The Competition of Jokes, Rebuses and Games
- Brain-ring «Who knows the UK better ?»
- Захід «З думою про Кобзаря» (за участю гуртків
англійської та української мови)
- Нетрадиційна форма засідання гуртка «Традиції
англійців. Чайна церемонія»
Щирі вітання своїм майбутнім колегам адресували
зі сцени наші талановиті учні. Вони натхненно
співали, демонстрували акторські здібності та
кружляли в енергійній танцювальній композиції.
Перед гостями виступив директор училища – В.А.
Кравцов.
Спілкувалася
із
майбутніми
робітниками
Водолазська Л.О. – спеціаліст центру зайнятості
населення
Серед гостей заходу була присутня також керівник
міського відділу освіти, депутат Куп’янської міської
ради – С.М. Пасічник.
На проведених уроках учні вдосконалювали мовну
компетентність, вчилися застосовувати знання та
навички, набуті в процесі навчання для вирішення
творчих завдань. Слід відзначити, що учасники заходів
із гордістю розповідали про історію культури рідної
держави, її видатних діячів, а також показали знання
історії та традиції англійців.
Корякіна О.М. заст дир..НМР

Над номером працювали: Хаустова Л.Ю.,
Іванова Л. М., Корякіна О.М., Лежнюк Ю.А.
Головний редактор: Кравцов В.А.
Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю.

