
ІІІ Всеукраїнська школа студентського профспілкового лідера

There are no translations available.

  

  

Днями завершив свою роботу проект Центрального комітету профспілки працівників
освіти і науки України, Асоціації правозахисних організаторів студентів України
«Всеукраїнська школа студентського профспілкового лідера», яка цьогоріч об’єднала 59
профспілкових організацій студентів ВНЗ з 23 регіонів України.

      

  

Приймаючою стороною Школи виступила первинна профспілкова організація студентів
Херсонського державного університету, співорганізаторами стала первинна
профспілкова організація студентів Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова.

  

Учасниками Всеукраїнської школи профспілкового лідера від стали кращі голови
профбюро, їх заступники та активісти, загалом понад 200 осіб. Місцем проведення
Школи став спортивно-оздоровчий табір «Буревісник» (смт Лазурне), який вже вдруге
гостинно прийняв учасників такого масштабного заходу.

  

Програма ІІІ Всеукраїнської школи студентського профспілкового лідера була досить
насиченою та охоплювала різноманітні аспекти діяльності профспілок.
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Урочисте відкриття заходу провели заступник Голови Профспілки Сергій Романюк,
ректор Херсонського державного університету 
Олександр Ходосовцев
, поважні гості та запрошені.

  

Привітання учасникам профспілкового форуму від Міністра освіти і науки, молоді та
спорту України Дмитра Табачника зачитав ректор Херсонського державного
університету Олександр Ходосовцев.

  

Святкову церемонію продовжив Сергій Романюк, який у своєму слові наголосив, що
Школа лідера це вже третій успішний проект ЦК Профспілки. Її головна мета – навчити
молодь працювати на відстоювання своїх прав та прав своїх колег.

  

Перший вечір школи відзначився яскравістю: вогнище дружби, неперевершений виступ
українських козаків, розважальна програма від організаторів та фінальний феєрверк.
Такий початок Школи не залишив байдужим жодного з учасників.

  

Із наступного дня розпочалась плідна робота за секціями. Кожен учасник обирав цікаві
для себе проекти та брав участь у їх обговореннях.

  

Конгрес-форум «Профспілкова організація студентів: досягнення, реалії, перспективи»,
психологічні аспекти управління профспілкою, інтерактивна тренувальна психологічна
підготовка для профспілкових лідерів «Прайм-тайм» – саме ці тренінги у майбутньому
відіграють важливу роль у подальшій роботі кожного профкому-учасника Школи.

  

Паралельно із зазначеними секціями проходив тренінг «Діяльність Профспілки, як
проектної організації.  Основи управління проектами», модератором якого був кандидат
технічних наук, доцент кафедри «Управління проектами» Національного університету
кораблебудування Возний Олександр Михайлович. 
У результаті тренінгу до уваги всіх учасників Школи та почесної комісії були представлені
4 проекти.  
Необхідно зауважити, що всі запропоновані заходи були сплановані та розроблені досить
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чітко та мають право на життя. 
А перемогу у конкурсі проектів здобула команда, яка презентувала проект створення
студентського центру зайнятості при профкомі студентів.

  

Інновацією ІІІ Всеукраїнської школи студентського профспілкового лідера стало
проведення конкурсу промо-роликів «Профспілковий OSKAR» та фотоконкурсу
«Ukrainian Trade Union Photo Award». 
Переміг у конкурсі промо-ролик «Трудзагін «Корабел» (профком студентів НУК).

  

Гарним підсумком триденної плідної роботи стало урочисте закриття ІІІ Всеукраїнської
школи студентського профспілкового лідера у традиціях світського рауту. Всі учасники
Школи отримали сертифікати, а Первинна профспілкова організація студентів НУК була
нагороджена «Профспілковим OSKARом» за перемогу у конкурсі промо-роликів.

  

Дякуємо учасникам та організаторам ІІІ Всеукраїнської школи студентського
профспілкового лідера за незабутні враження, корисні знання та неперевершений
досвід!
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