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21 - 25  
березня 

21 березня 

Київський міський 

будинок учителя  

 

Семінар. Концепція європейських ключових компетенцій:  

програма eTwinning Plus та її значення для України 

Теплов Сергій Володимирович, керівник програми eTwinning Plus та  

її значення для України, доктор фізико-математичних наук 

22 березня 

Освітній полілог.   

Реформування початкової освіти: переваги та ризики 

Хобзей Павло Кузьмович, заступник Міністра освіти і науки України, кандидат 

фізико-математичних наук 

10.00 

к.308 

Практичний курс. Державний нагляд і контроль у світлі нового 

законодавства 

Гурак Руслан Васильович, голова Державної інспекції навчальних 

закладів України, кандидат юридичних наук 

вул. Володимирська, 57 

Програма фестивалю 



23 березня 

10-12 

к.103 

к.308 

10.00 

І група 

12.00  

ІІ група 

 

Майстер-клас. Педагогіка свободи в громадсько-

державній моделі управління навчальним закладом  
 

Сазоненко Ганна Стефанівна, директор Українського гуманітарного ліцею  

КНУ ім. Т. Шевченка, кандидат педагогічних наук 

Майстер-клас.  

Ефективний директор школи: мистецтво неможливого 

Паращенко Людмила Іванівна, директор ЗНЗ «Київський ліцей бізнесу», голова  

правління ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», доктор наук з  

державного управління, кандидат педагогічних наук, професор кафедри  

управління освітою Національної академії державного управління при  

Президентові України 

Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка  

(вул. І. Козловського, 3) 

Тренінг. Мотивація персоналу щодо збереження 

професійного здоров’я  

Бурлакова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри економіки та управління 

Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської 

справи НБУ, кандидат педагогічних наук, доцент 

10.00 



10.00 

к.103 

24 березня 

10.00 

І група 

12.00  

ІІ група 

 

Панельна дискусія. Чого чекає і в чому зацікавлений журналіст 

щоденної газети від роботи з керівництвом шкіл і системи  

освіти в цілому ? Досвід і погляд segodnya.ua 

Погорелов Олексій Валерійович, генеральний директор Української асоціації 

видавців періодичної преси  

Гімназія № 56 Печерського району  
(вул. Предславинська, 30-а) 

Арт-терапія.  

Презентація Арт-бюро «Предславинське» 

Рудковська Руслана Андріївна, практичний психолог, вчитель історії Гімназії 

№ 56 Печерського району 

10.00 

к.103 

25 березня 

Медіація. Тренінг «Шляхи вирішення конфліктів» 

Андрієнкова Вероніка, директор Департаменту профілактики, освіти та 

медіації, ГО „Ла Страда - Україна”  

Панюшкіна Світлана Сергіївна, головний редактор цифрової 

газети segodnya.ua 

Панельна дискусія. Школа - ЗМІ - батьки : трикутник,  де всі 

 зацікавлені один в одному . Як досягти успіху? 

http://segodnya.ua/
http://segodnya.ua/
http://segodnya.ua/

