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Presentation on the Lesson "The Historian's Craft" on the Holodomor Mobile Classroom
- Objectives, Methods and Strategies Used During the Lesson (Holodomor Bus)
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TOPIC ABSTRACT
“The Historian’s Craft” lesson, created by educator Valentina Kuryliw, will take place on the Holodomor
Mobile Classroom RV (HNAT), situated just outside the CMHR. It consists of: an introduction to the study
and abuse of human rights, an introduction to the “The Historian`s Craft” lesson and the rationale of the
lesson’s content and methodology. The Forge Media & Design Company, who worked with Valentina was
awarded two International Design Awards for its fusion of content, interactive methodology and
innovative technology. In the words of educator Mark Melnyk, York Region District School Board, the
lesson “is one of the most immersive learning experiences we have been fortunate to share with our
students.”
Ця презентація відбудеться у Мобільному автобусному класі (The Holodomor National Awareness
Tour) розташованого біля Канадського Музею Прав Людини. Вона складається з уроку "Майстерня
історика," пояснення до нього, використання змісту та методології. Урок "Майстерня історика" на
Мобільному класі по темі Голодомору, автором якого є Валентина Курилів, отримав вже 2
міжнародні нагороди за його поєднання із змістом навчального матеріалу, інтерактивною
методикою навчання та інноваційними технологіями навчальних програм для учнів. У словах
канадського методиста, Маркіяна Мельника, урок Валентини Курилів для Мобільного класу з
Голодомору – “це одна із самих захоплюючих навчальних подій (поєднання віртуальної реальності
та навчання), якою нам пощастило поділитися з учнями.”
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
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
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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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