
  22 червня     п’ятниця   
Центр Шептицького

10:00 -18:00 Конкурс інтегрованих уроків «МІКС»

13:00 -18:00 Дебатний клуб для учнів, вчителів та студентів  
«АргуМентовАно про оСвІту»

  23 червня     субота   Центр Шептицького

9:00 –10:00 Реєстрація учасників.  
вІтАльнА КАвА

10:00 – 11:00 

Панельна дискусія:  
«Як креативність сприяє успіху людини і країни?»
учАСниКи: 
Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку, 
Ілля Філіпов, співзасновник та керівник EdEra, регіональний експерт  
з дистанційної освіти оБСЄ україна, учні з дебатного клубу

МоДерАтор: володимир турчиновський, доктор філософії (Ph.D.),  
кандидат філософських наук, декан факультету суспільних наук уКу

11:10 – 12:30 

Майстер-класи БлОк 1 (вибір при купівлі квитка)

Для чого предмет театру у школі  Ш-202
олег онещак, викладач «Школи вільних та небайдужих»

використання метафори для розвитку креативності  К-309
олена петрушкевич, казкотерапевт, експерт КМДШ

чому важливо навчати підприємництву в школі?  К-306
Михайло Думанський, керівник Центру підприємництва уКу

Менторинг в освіті  Ш-402
наталя Куба, керівник відділу навчання і розвитку компанії SoftServe

Компетенції для креативних професій  Ш-403
володимир воробей, директор агенції економічного розвитку  
PPV Knowledge Networks (Львів)

Дебати як інструмент для розвитку критичного мислення  Ш- 203
володимир половський, вчитель історії, директор музею

Культура школи: хто формує цінності?  К-307
Ярослав Согор, вчитель історії

гра як система, підхід та інструмент  
у формуванні ключових компетентностей для життя  Ш-303
Боднар Світлана та Фігурська надія, тренери The LEGO Foundation

12:30 – 13:30 оБІД



  23 червня     субота   Центр Шептицького

13:30– 15:30 

ВистуПи-Презентації  
про досвід творення креативних спільнот
освітні міста: досвід Ізраїлю  
омер Закай, педагогічний директор Education Cities

Шкільні прогресивні ініціативи  
оленка Северенчук,  лідерка напрямку навчання, розвитку і натхнення вчителів 
гС «освіторія», організаторка премії Global Teacher Prize Ukraine

уКу — спільнота, об’єднана цінностями
тарас Добко, перший проректор уКу 

15:30 –16:00 перервА нА КАву

16:00 – 17:20

Майстер-класи БлОк 2 (вибір при купівлі квитка)

Кар’єрні траєкторії у креативних індустріях  К-307
Максим Коляда, засновник центру освітніх інновацій «Proventus»

Звички критичного мислення, або чому роботи замінять не всіх  Ш -303
Ірина Старовойт, літературознавець

STEAM-освіта як шлях до якісних змін в україні  Ш-402
тетяна Счастливенко-Слезінська, співзасновниця Школи 3D 

Швидка інноваційна лабораторія  Ш-403
омер Закай, педагогічний директор Education Cities 

Soft skills у школі та житті  Ш- 203
павло Бачинський, бізнес-тренер та психолог-консультант  

про креативне підприємництво та Cosmos Prefab Ш-202
Ярина Баховська, співзасновник та фінансовий директор компанії COSMOS Prefab

Моя креативність, я тебе знайду  К-309
олена петрушкевич, практичний психолог, експерт КМДШ

17:30 – 18:30 Завершення. Презентація від переможців конкурсу. Рефлексія


