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TOPIC ABSTRACT
What does a teacher need to teach the Holodomor in the 21st century? This presentation will answer this
question. This workshop will present the new comprehensive teaching resource Holodomor In Ukraine,
the Genocidal Famine 1932-1933: Learning Materials for Teachers and Students and other recent
resources. Holodomor In Ukraine is a first-of-its-kind book, targeted at middle and high school grades,
featuring interactive strategies and focusing on developing critical and historical thinking skills using a
variety of sources. Printed in full colour, the richly illustrated book contains archival documents, timelines,
maps, memoirs, photographs, eyewitness accounts, age-appropriate literary works, multimedia links and
resource listings. The book is accessible, instantly useable and packed with ideas and resources that are
easy to photocopy. Educators will find the Holodomor in Ukraine to be an invaluable resource filled with
engaging lessons, meaningful assessments and thorough background information about Ukraine’s
genocide. Some handouts will be available for attendees.
Що потрібно вчителю у викладанні теми Голодомору в 21 столітті? Новий поглиблений навчальний
ресурс «Holodomor in Ukraine: The Genocidal Famine 1932-1933. Learning Materials for Teachers and
Students» представляє найсучасніші матеріали, методи викладання, ресурси, навчальні плани,
завдання та проекти з чіткою та базовою інформацією про події Голодомору в Україні. Кольоровий,
добре ілюстрований посібник включає архівні документи, хронологію подій, карти, мемуари,
фотографії, свідчення очевидців, літературні твори, які відповідають віковим категоріям за змістом,
першоджерела, мультимедійні посилання та списки ресурсів. Посібник є доступним, корисним та
наповнений блискучими ідеями та джерелами, які можна передрукувати для подальшого
використання у навчальному процесі. Це перший ресурс для освітян, який може застосовуватися
для викладання теми Голодомору для учнів різних вікових категорій та курсів. Цей посібник надає
мультидисциплінарний підхід до викладання Голодомору в соціальних дисциплінах та історії,
релігієзнавстві, літературно-візуальному мистецтві та курсі з геноциду. Методи навчання та стратегії
спрямовані на розвиток критичних та історичних навичок учня при використанні багатьох
першоджерел.
About Valentina / Валентина
Educator Valentina Kuryliwi, the daughter of Holodomor survivors and has worked to include the
Holodomor in curricula in Ontario and across Canada. In Ukraine, she developed a methodology course
for teachers and published her first book Metodyka vykladannya istorii (Methodology for Teaching
History), which emphasized the development of critical and historical thinking skills. She created “The
Historian’s Craft,” a lesson for students on the Holodomor Mobile Classroom, in which she fused her
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interactive teaching methodology and selected content with innovative technology to create a compelling
lesson that explores human rights and the Holodomor. In 2017, she organized the HREC Holodomor
Education Conference, “Education-Awareness-Action” held at the CMHR. Valentina is the Director of
Education at HREC in Toronto, affiliated with the University of Alberta and the Chair of the National
Holodomor Education Committee of the Ukrainian Canadian Congress. Kuryliw received the St. Volodymyr
the Great Medal (2018) from the Ukrainian World Congress, the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee
Award (2013) and the Shevchenko Award from the Ukrainian Canadian Congress (2013). The Canadian
Race Relations Foundation selected Valentina Kuryliw as one of 150 Canadians who exemplify Canadian
values for Canada’s 150th Anniversary. She continues to conduct master classes, workshops and
presentations and serves as a consultant on teaching the Holodomor in Canada, the USA and Ukraine.
Валентина Курилів – вчитель - методист історії з довголітнім досвідом викладання в державних
школах Онтаріо та в школі ім. Цьопи Паліїв в Торонто. Сьогодні вона директор освіти Науковоосвітнього Центру вивчення Голодомору при КІУС-і, університету Альберти а також очолює Комітет
навчання про Голодомор при Конґресі Українців Канади. За останню декаду Комітет зумів включити
тему Голодомору в державні навчальні програми з історії та соціальних дисциплін провінції Онтаріо.
Протягом 15-ти років Валентина викладала авторський курс з підвищення кваліфікації учителів
історії в Україні та далі провадить професійні майстерні для вчителів історії та соціальних дисциплін
в Канаді, США та Україні. Валентина є автором двох навчальних посібників - “Методика Викладання
історії” та овоопублікований “Holodomor in Ukraine, the Genocidal Famine 1932-1933.”, a також уроку
для Мобільного автобусного класу (The Holodomor National Awareness Tour). Валентина була
нагороджена медаллю Св. Володимира Великого Світовим Конґресом Українців (2018),
Шевченківською медаллю КУК-ом та Тhe Queen Elizabeth II Diamond Jubilеe Award. Нещодавно була
обрана однією з 150-ти канадців, які відображають канадські цінності Canadian Race Relations
Foundation до 150- ти річчя Канади. Валетина є дочкою двох свідків Голодомору.
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