Відкрито набір до літньої школи
міжнародної методлабораторії «Verba Magistri»*

Подія: Літня школа для освітян
Коли: 2017, 23 – 29 липня

У багатьох країнах Світу спостерігаємо важливі інновації в галузі
освіти, відбувається це і в сучасній Україні, де триває процес
розбудови Нової української школи.

Де: м. Чорноморськ, Україна

Літня школа пропонує тижневий інтенсивний курс навчання і спілкування з відомими науковцями, педагогами-методистами, а також
студентами – молодими вчителями з різних регіонів України.

Дедлайн для заявок: 2017, 10 липня

Ви дізнаєтесь про нове в академічних дослідах історії Голодомору
та інших випадків голоду в Україні та Світі, зумовлених голодотворною політикою імперських і тоталітарних урядів, а також попрактикуєтесь у використанні сучасних методик викладання цих важливих і водночас складних тем.
В атмосфері дружелюбності і довір’я учасники обмінюватимуться
ідеями і шукатимуть відповіді на питання: якими є головна мета
освіти і роль учителя в сучасному мінливому світі, як краще донести
школярам знання, допомогти засвоїти уроки Голодомору, сприяючи
в такий спосіб формуванню у молоді соціальної та громадянської
компетентностей, загальнокультурної грамотності і підприємливості, виховуючи повагу до людських прав та готовність їх боронити.
Програма передбачає поєднання академічних лекцій, майстер-класів, презентацій, дискусій, кінопоказів та цікаві екскурсії в Чорноморську та Одесі.
Випускники отримають Сертифікат і надалі виступатимуть наставниками для навчання колег, а також залучатимуться до пілотних проектів викладання у школах варіативних курсів з історії Голодомору та інших геноцидів.
Кількість місць у Літній школі обмежена, тож поспішайте скористатися шансом підвищити свій професійний рівень і відпочити
на морі!

HREC

Український науково-дослідний
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Holodomor Research and Education Centre in Ukrainе

Міністерство
освіти і науки
України

Грант: оплата усіх витрат,
проїзд – частково
Вимоги до кандидатів:
• активність, креативність,
бажання долучитися до творення нової української школи
• вік до 35 років
• щонайменше 3-х річний досвід
вчителювання
• готовність після навчання
долучитися до пілотних
проектів викладання у школах
історії Голодомору та інших
геноцидів
Документи на конкурс:
• резюме
• копія паспорту (1, 2, 11 сторінки)
• копія диплому про вищу освіту
• мотиваційний лист
• відеопрезентація, розробка
уроку (вітаються)
• рекомендаційний лист
Заявки надсилайте на адресу:
hrec.ua.verbamagistri@gmail.com
Телефон для довідок:
+38 097 318 43 39
Світлана Шиман

Виконавчий комітет
Чорноморської
міської ради
Одеської області

HOLODOMOR RESEARCH AND EDUCATION CONSORTIUM

* Ì³æíàðîäíà ìåòîäëàáîðàòîð³ÿ äëÿ îñâ³òÿí «Verba Magistri» – ïðîåêò Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî òà îñâ³òíüîãî öåíòðó âèâ÷åííÿ Ãîëîäîìîðó

(HREC in Ukraine). Çàñíîâàíà ó âåðåñí³ 2016 ðîêó â ïàðòíåðñòâ³ ç Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Íàóêîâî-îñâ³òí³ì êîíñîðö³óìîì âèâ÷åííÿ Ãîëîäîìîðó (HREC) ïðè Êàíàäñüêîìó ³íñòèòóò³ óêðà¿íñüêèõ ñòóä³é ç ìåòîþ ï³äòðèìêè ñèñòåìíèõ äåìîêðàòè÷íèõ ðåôîðì ó ñôåð³ îñâ³òè â Óêðà¿í³

