Нагородження переможців та призерів Міжнародного конкурсу серед молодих
журналістів «Нащадки переможців» у місті Запоріжжя
5 червня 2014 року у приміщенні Запорізької міської ради пройшла церемонія
нагородження переможців та призерів Міжнародного конкурсу серед молодих
журналістів
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талановитих авторів з 6-ти країн, а саме України, Росії, Молдови, Казахстану,
Болгарії та Латвії.
Організаторами конкурсу виступили Запорізька обласна молодіжна громадська
організація «Прес-центр «Акцент».
На заході були присутні Гладченко С.М., заступник Запорізького міського
голови, Чухрай Р.В., директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Запорізької міської ради, Короленко В.Д., голова Запорізької міської організації
ветеранів

війни,

труда

та

військової служби, Систеров В.М.,
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Запоріжжя, представники ЗМІ.
Конкурс

«Нащадки

переможців» проводиться з метою формування у молоді гордості за славних
захисників Вітчизни, збереження історичної правди, інтелектуального розвитку

молоді, популяризації здорового способу життя, підтримки та заохочення кращих
авторів-кореспондентів молодіжної преси навчальних закладів Запорізької області.
Конкурс проходив у наступних номінаціях: «Літопис війни: сімейні спогади»,
«Лист у 45-й», «Наказ: вогонь не
відкривати», «Небо слов’ян», «Я є
народ», «Нащадки Переможців»,
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Серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, які брали участь у
конкурсі:
у номінації «Історія мого успіху»:
І місце посіла Попович Анна, бібліотекар ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище «Моторобудівник»;
у номінації «Літопис війни: сімейні спогади»:
ІІ місце посіла Батурина Анастасія, учениця ДНЗ «Запорізький центр
професійно-технічної освіти водного транспорту»;
у номінації «Небо слов’ян»:
ІІ місце посіла Лебедєва Катерина, учениця ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище сфери послуг»;
у номінації «Лист у 45-й»:
І місце посіла Доценко Анна, викладач англійської мови ДНЗ «Запорізьке вище
індустріально-політехнічне училище»;
ІІІ місце – Кузьменко Валерія, учениця ДНЗ «Запорізький професійний
торгово-кулінарний ліцей».
Кращі роботи конкурсу опубліковані в книзі «Літопис», яку отримав кожен із
учасників разом з почесними грамотами та дипломами.

