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Другий міжнародний Інтернет-марафон  
«Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для України. 

Європейський контекст» * 
 

Реєстрація  — https://goo.gl/vfvwYZ  

 

День 1-й 

12 грудня 2017 року 

 

№ Спікер Тема Час 

1 Катрі Анттіла, директор фінсько-

руської школи Східної Фінляндії 

Ежедневная работа школы и успех 

финского образования 

15.00–15.45 

2 Ізабелла Рійтсаар, директор 

Таллінської гімназії Пає, Естонія 

Як надихнути школярів на успішну 

карьеру та покращити навчання в 

школі 

16.00–16.45 

3 Наталія Преснєцова, завідувач 

програми занурення, Таллінська 

гімназія Пає, Естонія 

Реалізація програми занурення в 

школі Естонії. Навчання  

національних меншин  

17.00–17.45 

 

День 2-й 

13 грудня 2017 року 

 
№ Спікер Тема Час 

5 Ірене Кюосаар, керівник Фонду 

інтеграції, натхненник  програми 

мовного занурення, лідер у процесі 

переходу на вивчення естонських мов, 

один з творців та розробників моделі 

мультикультурних шкіл 

Різниця між поколіннями та як їм 

порозумітися 

15.00–15.45 

6 Дмитро Міщенко, консультант 

державної установи HITSA, учитель 

інформатики, освітній технолог, 

андрагог, Естонія 

Освітні роботи - навчання із 

захопленням 

16.00–16.45 

7 Вім Барендрет, Нідерланди, член 

ДООН – агенції бережливої розробики 

інновацій. Консультант, фасилітатор, 

тренер; драйвер інновацій із впливом; 

спеціаліст та консультант 

Міжнародних Хакатонів та освітніх 

подій; власник компанії TMI & TACK 

Створення середовища для навчання 

навичок ХХІ століття - Хакатони в 

освіті 

17.00–17.45 

https://goo.gl/vfvwYZ
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Netherlands 

8 Ене-Сільвія Сарв, експерт із розробки 

курикулумів та освітніх реформ у 

Східній Європі, Естонія 

Школа-щастя - дослідження та 

реальність 

18.00–18.45 

 

 

День 3-й  
14 червня 2017 року 

 

№ Спікер Тема Час 

9 Ірене Кюосаар, керівник Фонду 

інтеграції, натхненник  програми 

мовного занурення, лідер у процесі 

переходу на вивчення естонських мов, 

один з творців та розробників моделі 

мультикультурних шкіл 

Освіта глобального світу. Виховання 

людини світу. 

15.00–15.45 

10 Дмитро Міщенко, консультант 

державної установи HITSA, учитель 

інформатики, освітній технолог, 

андрагог, Естонія 

Оновлена Е-школа (eKool) - 

допомога у викладанні та навчанні  

14.00–14.45 

11 Марина Курвітс, докторант Інституту 

цифрових технологій Талліннського 

університету, керівник студії 

педагогічного дизайну Kurvits Studio, 

консалтингові послуги освітнім 

установам, одна з найпопулярніших 

освітніх блогерів у російськомовному 

інтернет-просторі 

 

Юрі Курвітс, керівник з розвитку 

навчальних програм підготовки 

вчителів Центру інновацій в освіті 

Талліннського університету, керівник 

навчальної програми з підготовки 

вчителів, які викладають два або три 

навчальних предмета, лектор 

дидактики, математики Талліннського 

університету, лектор математичного 

аналізу Талліннського технічного 

університету, тренер і ментор 

Як вчителю перевернути клас. 

Інструменти для вчителя 

17.00–17.45 

12 Ене-Сільвія Сарв, експерт із розробки 

курикулумів та освітніх реформ у 

Східній Європі, Естонія 

Освітній потенціал .... рекомендації 

для майстерні 

18.00–18.45 

 

День 4-й 

15 грудня 2017 року 
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№ Спікер Тема Час 

13 Вім Барендрет, Нідерланди, член 
ДООН – агенції бережливої розробики 
інновацій. Консультант, фасилітатор, 
тренер; драйвер інновацій із впливом; 
спеціаліст та консультант 
Міжнародних Хакатонів та освітніх 
подій; власник компанії TMI & TACK 
Netherlands 

Як розробляти нові ідеї та бути 
готовим змінитися самому і 
змінювати навколишній світ 

15.00–15.45 

14 Наталья, помічник учителя фінсько-

руської школи Східної Фінляндії 

Підтримуюча педагогіка та як 

допомогти учню стати успішним 

14.00–14.45 

15 Марина Курвітс, докторант Інституту 

цифрових технологій Талліннського 

університету, керівник студії 

педагогічного дизайну Kurvits Studio, 

консалтингові послуги освітнім 

установам, одна з найпопулярніших 

освітніх блогерів у російськомовному 

інтернет-просторі 

 

Юрі Курвітс, керівник з розвитку 
навчальних програм підготовки 
вчителів Центру інновацій в освіті 
Талліннського університету, керівник 
навчальної програми з підготовки 
вчителів, які викладають два або три 
навчальних предмета, лектор 
дидактики, математики Талліннського 
університету, лектор математичного 
аналізу Талліннського технічного 
університету, тренер і ментор 

Цифрова компетентність вчителя. 17.00–17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


