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1 день. Відкриття сесії.  тренди розВитку середньої осВіти.
2 грудня

спікер/тренер, 
модератор

09.00-11.00 реєстрація учасників і.малиновська

11:00-11:45 Офіційне відкриття. вітальне слово міністра освіти і науки 
України. Знайомство учасників. Презентація результатів 
анкетування учасників проєкту «Освітній марафон»

Д. Блощинський
і. Линьова

11:45-12:30 Досвід реформування системи освіти в фінляндії а. ваахтокарі
і. Линьова

12:30-13.00 Освітня екосистема: перспективи розвитку в Україні Д. Блощинський
13:00-14:30 Обід, заселення
14.30-15:30 «нова українська школа»: проблеми і можливості Л. Гриневич

О. самойленко
15:30-16:30 тренди розвитку сучасної середньої освіти:  

досвід зарубіжних країн
в. Громовий
О. самойленко

16:30-16:50 Кава-брейк
16:50-17:35 інклюзивна освіта як невід’ємна частина освітньої реформи: 

основні виклики сучасного етапу
н. софій
О. самойленко

17:35-19:00 Лідерська парадигма управління закладом освіти К. Линьов
О. самойленко

19:00-19:45 вечеря
19:45-22:00 Підсумки. роз’яснення домашнього завдання, ознайомлення 

із робочим зошитом, методичними матеріалами та анкетою 
зворотного зв’язку. неформальне спілкування. 
робота над домашнім завданням

і. Линьова

2 день. уПраВлінське забезПечення ноВої школи україни. 
3 грудня

спікер/ тренер, 
модератор

9:00-10:40 від контролю якості до культури якості та побудови внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти у школі.

в. Громовий
О. самойленко

10:40-11:00 Перерва
11:00-13:00 Бізнес тренінг з тайм – менеджменту. 

«тайм-в-кайф: как достигать целей с удовольствием»
в. Давтян 

13:00-14:00 Обід
14:00-15:40 Концепція розвитку ЗЗсО: структура та зміст К. Линьов

О. самойленко
15:40-16:40 індекс інклюзії як інструмент розвитку закладу освіти н.софій

О. самойленко
16:40-17:10 Кава-брейк
17:10-19:10 філософсько-світоглядні лекції (робота з групами) ЗаЛи №№ 1-3.
19:10-20:00 вечеря
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20:00-21:00 Підсумки. роз’яснення формату роботи третього дня, розподіл на 
чотири групи. роз’яснення домашнього завдання. неформальне 
спілкування. робота в командах над домашнім завданням

Д. Блощинський
і. Линьова

3 день. розВиток особистісних комПетентностей учасникіВ.
4 грудня

спікер/тренер, 
модератор

робота  в 4 групах
9:00-10:45 Критичне мислення в організації освітнього процесу. 

Критичне мислення та медіа-грамотність – ЗаЛ № 1
О. мерзлякова
К. трима

інноваційне мислення і спілкування в епоху  змін. 
Креативність 4U  – ЗаЛ № 2

О. Хмелєва- 
токарєва
в. муромець

розвиток соціально-психологічного клімату в педагогічному 
колективі: командна взаємодія та управління ситуаціями 
емоційної невизначеності – ЗаЛ № 3

а. Коцюба
в. Завірюха

Емоційний інтелект та ефективна комунікація 
в школі – зал № 4

Д. сабол
У. Єгорова

10:45-11:05 Перерва
11:05 -12:50 Продовження роботи в групах
12:50 -13:45 Обід 
13:45 -15:30 Продовження роботи в групах
15:30 -16:00 Кава-брейк
16:00 -17:45 Продовження роботи в групах
17:45-18:00 Перерва (збір усіх учасників у великій залі)
18:00–18:45 Заключне обговорення, запитання і відповіді (дискусія) 

з блоку «розвиток особистісних компетентностей» – зал № 1
 О. самойленко
усі тренери
Д. Блощинський

18:45-19:00 Підбиття підсумків дня. роз’яснення домашнього завдання, 
заповнення анкети зворотного зв’язку

і. Линьова
Д. Блощинський

19:00-19:50 вечеря
19:50-21:30 філософсько-світоглядна лекція (підсумкова) с. Пролеєв

4 день. Педагогіка ПартнерстВа. театр-роздум
5 грудня

спікер/тренер, 
модератор

9:00-10:15 взаєморозуміння в школі, або як побудувати партнерство 
батьків, вчителів та учнів у школі

н. Церклевич
Г. титиш

10:15-10:30 Перерва
10:30-12:10 «самоорганізований освітній простір» - методика формування 

мотивації до навчання
н. Церклевич

12:10-12:45 Запитання і відповіді (дискусія) н. Церклевич
і.Линьова

12:45-13:35 Обід
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13:35-15:20 робота над концепцією ЗЗсО на засадах лідерства К. Линьов
15:20-15:40 Кава-брейк
15:40-16:50 формування національно-культурної громадянської 

ідентичності
римма Зюбіна, 
актриса, телеве-
дуча, громадсь-
ка активістка,  
О. самойленко

16:50 вечеря ланч
17:20 виїзд
18.30 вистава «слава Героям» (володарка театральної премії «Київська 

Пектораль). Культурний центр «Печерськ».
римма Зюбіна, 
актриса, теле-
ведуча, громад-
ська активістка. 
с.Кашенець

5 день.  учніВське лідерстВо. осВітня екосистема. закриття сесії 
6 грудня

спікер/тренер, 
модератор

09:30 Підсумок попередньго дня Д. Блощинський
і. Линьова

10:00 -11:40 Учнівське лідерство: як ми  можемо створити освітнє середовище, 
де дорослі та учні залучені до змістовного партнерства

О. мурасова
О. андрусенко

11:40 -12:10 Кава-брейк
12:10 -13.10 Освітня екосистема: де виробляють людину? Д. Блощинський

О. самойленко
13.10-13.40 Презентація он-лайн платформи і. Линьова
13:40 -14:30 Обід
14:30-16:00 Очікуванні результати: моніторинг та оцінка очної сесії. 

Запитання і відповіді (дискусія). Заповнення підсумкової 
анкети зворотного зв’язку.  роз’яснення домашнього завдання.

і. Линьова
Д. Блощинський

16:00 Закриття сесії

міжсесійна он-лайн ПідготоВка команд на місцях (2,5 місяця)
Домашнє завдання для виконання:

- SWOT – аналіз розвитку ЗЗСО.
- Проведення соціометрії колективу.
- Опитування, анкетування вчителів, батьків, учнів школи для створення концепції 
  розвитку школи.
- Формування команди однодумців у школі (визначення/розподілення командних ролей);
- Визначення місії, візії та цінностей ЗЗСО.
- Розроблення концепції розвитку ЗЗСО.
- Завдання в дистанційному форматі.
на даному етапі будуть розроблені критерії оцінювання та бальна система відбору.

За результатами відбору кращих концепцій розвитку та якісно виконаних домашніх 
завдань у дистанційному режимі 40 команд братимуть участь у другому модулі проєкту 
«Освітній марафон».


