
IV Всеукраїнська школа студентського профспілкового лідера

  

Навчальний проект АПОС України «IV Всеукраїнська школа студентського
профспілкового лідера»  відбувся минулого тижня у
м. Одеса.

      

Цього року приймаючою стороною стали: первинна профспілкова організація студентів і
аспірантів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (і первинна
профспілкова організація викладачів). В числі співорганізаторів виступила також
первинна профспілкова організація студентів 
Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова
. Проект здійснюється за підтримки Міністерства молоді і спорту України.

  

На Школу з 23 регіонів України з’їхалися близько 230 учасників, які представляли
понад 65 вищих
навчальних закладів
. Урочисте відкриття пройшло в самому університеті. Потім для студентських
профспілкових лідерів організатори влаштували захоплюючу екскурсію по чарівній Одесі.

  

Уже ввечері почалося навчання. Перший навчальний кейс відбувся в рамках
патріотично-виховної програми «Одеса – багатонаціональне місто». Перед молодими
профспілковцями виступили понад 10 творчих колективів з різними національними
номерами. Навчальний кейс одночасно перетворився і на святкове дійство, задаючи
бадьорий тон на всі інші навчальні дні.
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Протягом двох наступних днів студентські профспілкові лідери могли відвідати наступні 
навчальні кейси:
«Секрети успішних презентацій», «Ефективні наради», «Реалізація студентських
програм у первинних профспілкових організаціях», «ISIC – студентський простір
можливостей», «Вміння вести переговори», «Ефективні комунікації у повсякденному
житті». Особливо цікавим був кейс «Кращі проекти студентських профкомів. Обмін
досвідом».

  

Після насиченої навчальної програми учасники заходу мали унікальну можливість
відвідати Одеський оперний театр і переглянути оперу «Бал-Маскарад». Таку родзинку
всі дуже добре оцінили. «Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна також
вдячний Вам за нові знайомства, цікаві кейси, круто проведений час та море гарних
емоцій!!!» - зазначила одна з учасниць Школи Лєра Манаєнкова.

  

Подібні заходи, які уже не вперше проводяться під егідою АПОС України дають
можливість не тільки гарно навчити молодих лідерів особливостям профспілкової
діяльності, але й взяти участь у різних культурних заходах, що дуже важливо для
духовного розвитку молодих людей.

  

Дякуємо усім співорганізаторам і учасникам за плідну роботу, активну участь і море
позитивних вражень.

  

Прес-служба АПОС України
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