
План роботи Євроклубу «Європейський вибір» 

на 2020-2021 н.р. 

 
 

ВЕРЕСЕНЬ 

Формування складу Євроклубу «Європейський вибір». Формування 

редколегії. 

Ознайомлення з метою, завданнями та планом Євроклубу на 2020-

2021 навчальний рік . 

Відзначення Дня Миру. 

Підготовка та проведення відкритого засідання Євроклубу до Дня 

Європейських мов. Засідання Євроклубу « Історія та сучасність 

Євросоюзу» 

Ознайомлення з програмою “E-Twinning Plus» 

ЖОВТЕНЬ 

Круглий стіл «Ми і Європа» 

Збір матеріалів «Країни ЄС- наші сусіді» (Польща, Угорщина, Чехія, 

Румунія» 

Засідання Євроклубу «Вивчаємо Європу разом. Туристичними 

стежками Європи» (презентація учнівських робіт) 

Заочна мандрівка столицями Європи. Прапори Європейських країн. 

ЛИСТОПАД 

Підготовка до засідання Євроклубу «Міжнародний День 

Толерантності» 

Відкрите засідання Євроклубу «Міжнародний День Толерантності» 

Інтелектуальна гра «Галопом по Європі» 

ГРУДЕНЬ 

Усний журнал «Різдвяні традиції та святкування Нового року в 

країнах Європи».  

Підготовка  та проведення засідання «Європейські свята та традиції» 

http://odnaknopka.ru/
http://vkontakte.ru/share.php?url=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html
http://twitter.com/share?text=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%83 %D0%BD%D0%B0 2019-2020 %D0%BD.%D1%80.&url=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html
http://connect.mail.ru/share?share_url=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html
http://www.livejournal.com/update.bml?event=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html&subject=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%83 %D0%BD%D0%B0 2019-2020 %D0%BD.%D1%80.
http://memori.ru/link/?sm=1&u_data[url]=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html&u_data[name]=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%83 %D0%BD%D0%B0 2019-2020 %D0%BD.%D1%80.
http://bobrdobr.ru/addext.html?url=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html&title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%83 %D0%BD%D0%B0 2019-2020 %D0%BD.%D1%80.
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html&title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%83 %D0%BD%D0%B0 2019-2020 %D0%BD.%D1%80.
https://www.blogger.com/blog-this.g?t&u=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html&n=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%83 %D0%BD%D0%B0 2019-2020 %D0%BD.%D1%80.
http://surfingbird.ru/share?url=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html
https://plus.google.com/share?url=http://pml.if.ua/navchalnuy-proces/yevroklub/1581-plan-robotu.html


Підсумки роботи Євроклубу за І семестр 

СІЧЕНЬ 

Підготовка до засідання Євроклубу « Англомовнімовні країни – 

історія, традиції, звичаї» ( підготовка презентацій до віртуальних 

подорожей) 

Засідання Євроклубу: « Англомовні мовні країни – історія, традиції, 

звичаї» 

Віртуальна подорож Великобританією.  Визначні місця 

Європи.                        

«Ірландія- країна дивовижних пейзажів та легенд» 

ЛЮТИЙ 

Вікторина до тижня англійської мови: «Що ти знаєш про англомовні 

країни?» 

Засідання Євроклубу та віртуальна подорож «Подорож Німеччиною» 

Святкове засідання Євроклубу до Дня Святого Валентина 

Підготовка  та проведення  засідання Євроклубу на тему: « 

Англійські письменники». 

БЕРЕЗЕНЬ 

Конкурс віршів Т.Г.Шевченка іноземними мовами . 

Підготовка та проведення засідання Євроклубу на тему: « Польща – 

не просто сусід:  історія, географія, культура, мова» 

Підготовка до представлення європейської держави в форматі 

презентації (слайд-шоу), відеоролика, національного танцю, пісні, 

театральної імпровізації протягом місяця 

Засідання Євроклубу на тему :« Європейський союз від історії 

створення до сьогодення». 

КВІТЕНЬ 

Англійський гумор. Конкурс анекдотів до Дня гумору. 

Засідання Євроклубу на тему: « Україна – держава європейська, її 

зв’язки з країнами Євросоюзу»«Виховання в Європі?…А як у них?» 



Конкурс малюнків, вікторина  « Україна – європейська держава» 

Збір і презентація матеріалів інформаційного дайджесту «Країни-

члени Євросоюзу: освіта, спорт, молодь» 

Підготовка до святкування Дня Європи в Україні. 

ТРАВЕНЬ 

«Греція-країна міфів і легенд.» 

Святкування Дня Європи (за окремим планом) 

Підведення підсумків роботи євроклубу за 2019-2020 н.р. 

ЧЕРВЕНЬ 

Виготовлення «Грамоти друзів» (стіннівка, на якій діти залишають 

відбитки своїх долонь з побажаннями на літо) 

Аукціон ідей з бажаних напрямків роботи у наступному році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Погоджено______                                                                     

Затверджую__________ 

Заступник директора з ВР                                            Директор гімназії 

А. Однорал                                                                      І.Трохименко 

 

План роботи Євроклубу «Європейський вибір» 

на ІІ семестр 2020-2021 н. р. 

 
 

№ Назва засідання Відповідальні 

1. 
Засідання Євроклубу на тему  « Європейський союз 

від історії створення до сьогодення». 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. 

2. Підготовка до квесту   «Зоряне сяйво країн Європи» 
Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. 

3. Євроквест «Зоряне сяйво країн Європи» 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. 

4. 
Підготовка  та проведення відкритого  засідання 

Євроклубу: «Верона – місто  Ромео та Джульєтти » 

Керівник 

євроклубу 

Вусань 

І.А.Вчителі-

учасники 

євроклубу 

5. 
Підготовка  та проведення відкритого  засідання 

Євроклубу: «Верона – місто  Ромео та Джульєтти » 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. 

6. 
Святкове засідання  Євроклубу до Дня Святого 

Валентина Оновлення інформації  на сайті. 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

7. Пошукова робота «Славетні українці за кордоном» 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

8. 
Засідання Євроклубу на тему «Виховання в 

Європі?…А як у них? 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

9. 
Конкурс малюнків, вікторина  « Україна – 

європейська держава» 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 



клубу 

10. 

День Англії «Ті-тайм у Лондоні»; 

            

            

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

11. День Франції  « Я закоханий у тебе, Париж!»; 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

12. День Італії «Венеція – місто карнавалів» 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

13. Підготовка до святкування Дня Європи в Україні. 
Вчителі-учасники 

євроклубу 

14. Підготовка до святкування Дня Європи в Україні. 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

15. 
Підготовка до святкування Дня Європи в Україні. 

  

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. члени 

клубу 

16. 
Фестиваль народів світу 

  

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. 

Члени клубу 

17. 

Підведення підсумків роботи євро клубу за 2020-

2021 н.р. 

Оновлення сторінки на шкільному сайті. 

Керівник 

євроклубу 

Вусань І.А. 

Члени клубу, 

  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


