ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВІТИ І НАУКИ

26.03-30.03
освітній фестиваль
управлінської
майстерності

26/03 ПОНЕДІЛОК
БЦ «Паралель», (ст. метро «Позняки», вул. О.Мішуги, 10, 5-й
поверх, 503 офіс )

11.0013.00

Тренінг.Тайм менджмент та стратегічне планування

Наталя Дзюба, бізнес-тренер (ECF), фасилітатор,
власник та засновник компанії «HR-бізнес партнер»

СШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням мови № 85
Голосіївського району (пр-кт Голосіївський 36)

15.0016.30

Майстер-клас. Як навчати дітей з урахуванням їх
провідної модальності та запобігти шкільному стресу

Катерина Гольцберг, психолог вищої категорії, дитячий і
сімейний психолог клініки «Добробут», член Професійної
Асоціації Дитячих Аналітичних Психологів, керівник центру
«Вчасно»

27/03 ВІВТОРОК
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови
(пр-т Возз’єднання, 12-в)

09.3011.00

Навчально-практичний семінар. Базові принципи
ефективного навчання

Микола Вовченко, бізнес-тренер, Майстер-Тренер НЛП, коуч,
магістр психології
Інститут наук (вул. Деревлянська, 13)

Тренінг Розвиток імовірнісного мислення в сучасних умовах

12.00- Юрій Захарійченко, старший викладач кафедри математики
13.00 Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат
фізико-математичних наук, автор тестових завдань з математики і
експерт УЦОЯО, співавтор лінійки підручників з алгебри

Інститут наук (вул. Деревлянська, 13)

14.0015.00

Семінар 10 трендів в освіті

Олена Кірюхіна,заступник директора видавництва «Ранок» за
напрямом «Навчальна література».

28/03 СЕРЕДА
МАН-Lab, вул. Мельникова, 63 (ст. метро «Лук`янівська»)

11.0014.00

Практикум .Побудова Бренду сучасного освітянина за
допомогою персонального іміджу та соціальних мереж

Інеса Пустовалова, тренер з іміджу та ораторської майстерності
Юлія Шакула, тренер з SMM, ментор в сфері інтернет-маркетингу
та стратегічного планування.

Інститут географії НАН України. (Актова зала,вул. Володимирська,
44.

11.0013.00

Практикум. На допомогу вчителю географії

Зінаїда Курлова, завідувач відділення наук про Землю, керівник
секції кліматології та метеорології
Тетяна Слободянюк, керівник секції географії
та ландшафтознавства
Світлана Бабійчук, керівник секції «ГІС у географії»;
Валентина Руда, методист відділення наук про Землю, керівник
секції геології, геохімії та мінералогії

Інститут наук (вул. Деревлянська, 13)
Майстер-клас Діти цифрового покоління: їхні переваги і
12.00- проблеми
13.30
11.0012.30 Оксана Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України, співавтор Державного
стандарту початкової загальної освіти, типової освітньої
програми для НУШ
Лариса Кондратенко, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

29/03 ЧЕТВЕРГ
КПДЮ (вул. І Мазепи, 13, Концертна зала)

13.00

15.30

Публічна бесіда. Як знайти друзів та як їх втримати
Нік Вуйчич, мотиваційний тренер, директор неприбуткової
організації Life Without Limbs (Життя без кінцівок)

КПДЮ (вул. І Мазепи, 13, Концертна зала)

Публічна бесіда.Насильство у школі: як навчити
підлітків дружити

Нік Вуйчич, мотиваційний тренер, директор неприбуткової
організації Life Without Limbs (Життя без кінцівок)

30/03 П’ЯТНИЦЯ
КПДЮ (вул. І Мазепи, 13, Концертна зала)

11.0013.00

Тренінг. Альтернативна (не) атестація:
- Альтернативні джерела фінансування.
- Альтернативні батьківські збори.
- Альтернативні форми підвищення кваліфікації.
Спитковська Катерина, директор ЗО № 107.
Багінська Алевтина, директор ЗО № 34.
Пошелюжний Олександр, директор ЗО № 45

Вул. Еспланадна, 20, 6 поверх

14.0016.00

Тренінг. Академічна доброчесність: від теорії до
практики

Ольга Гужва, голова маркетингового відділу, заступник
декана факультету соціології Харківського Національного
університету імені Каразіна

