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TOPIC ABSTRACT
Teaching History at Ukrainian school, I set myself some goals. First, to make sure that every lesson is not
boring for students. Secondly, to make students study historical events with a desire. Finally, to make each
lesson interesting and useful. "Study Ukrainian History in a new way" - this is my credo. I try to build a
learning process in such a way that students do not just memorize the information, but also learn to think
consciously, defend their points of view and really evaluate the historical points of the past and present.
In order to achieve this, a range of leadership components is needed. After all, our community, our society
needs conscious and self-confident citizens who know their history. The community needs new young
leaders who we train at school. There are leadership qualities inherent in each child, and my task as a
teacher is to develop them. During my presentation I am going to show you how I use historical heroes
and combine the study of Ukrainian history and the development of leadership skills in children. The
presentation will cover examples and games that I use in class. Modern psychologists prove that
leadership can be learned. Maybe not all of my students will become leaders, however, I believe, all of
them will be able to develop self-confidence and a desire to be effective and useful in life.
Викладаючи історію в українській школі я ставлю перед собою завдання. По-перше, як зробити, щоб
на кожному моєму уроці діти не нудьгували? По-друге, як зробити, щоб учні мали бажання вивчати
історичні події давнини? Нарешті, як зробити кожен урок цікавим та корисним? «Вивчення історії
України по новому» - ось моє кредо. Я намагаюсь будувати навчальний процес таким чином, щоб
учні не просто запам’ятовували інформацію, але й вчились свідомо мислити, відстоювати свою
точку зору та реально оцінювати історичні поідіі минулого та сучасності. Для того, щоб це все
досягнути, необхідно володіти цілою низкою лідерських компонентів. Адже наша громада, наше
суспільство потребує свідомих та впевнених в собі громадян, знаючих свою історію. Громада
потребує нових молодих провідників, яких ми виховуємо у школі. Адже лідерські якості притаманні
кожній дитині І моє завдання, як вчителя їх розвинути. На презентаціі я покажу, як на прикладі
історичних героїв я поєдную вивчення історії України та розвиток лідерських навичок у дітей. На
презентаціі будуть розглянуті приклади та ігри, які я використовую на уроках. Сучасні психологи
доводять, що лідерству можна навчитись. Можливо не всі мої учні стануть лідерами, проте, я вірю,
всі вони зможуть розвинути впевненість у собі, бажання бути ефективним та корисним у житті.
кордоном: досвід Канади та Об’єднаних Арабських Еміратів, 2017 рік; Перший Світовий Форум
українознавчих шкіл діаспори, Львів, (МІОК) 2018 рік. одомору.
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ABOUT IRYNA / ІРИНА
I started my educational career at the National University "Lviv Polytechnic" in Ukraine. However, after
emigrating to Canada, I received real satisfaction by working at St. Volodymyr Saturday School аs a teacher
of Ukrainian language and History with junior and middle school age children. My Toronto teaching career
started 10 years ago. I'm also a certified Neuro-Linguistic Programming Master in Canada, however, I have
not left my work at Saturday School and the community. I remain committed to my call and use my
knowledge to work with children. I have repeatedly participated in the All-Canada Teacher conferences
and seminars as a speaker and as a member of the Organizing Committee, such as: The Toronto Canadian
Teachers' Conference, 2012; The All-Canadian Teachers' Conference in Edmonton, 2014; Conference
"Development of Ukrainian Education Abroad: Experience of Canada and the United Arab Emirates,
2017"; First World Forum of Ukrainian Teachers in Diaspora, Lviv (MIOC) 2018.
Початок моєї освітньої кар'єри бере у Національному Університеті «Львівська Політехніка» в Україні.
Проте, емігрувавши до Канади, справжнє задоволення я отримала працюючи у суботній українській
школі Св.Володимира, як вчитель української мови та історії з дітьми молодшого та середнього
шкільного віку. Моя вчительська кар'єра у Торонто розпочалась 10 років тому. Я також є
ертифікований мастер по Нейро-Лінгвістичному-Програмуванню в Канаді, проте, я не залишила
роботи у суботній школі та громаді. Я неодноразово приймала участь у Всеканадських Вчительських
конференціях та семінарах, як доповідач та як член Організаційного комітету, таких як: Всеканадська
Вчительська Конференція у Торонто, 2012 рік; Всеканадська Вчительська Конференція у Едмонтоні,
2014 рік; конференція «Розвиток Української освіти за кордоном: досвід Канади та Об’єднаних
Арабських Еміратів, 2017 рік; Перший Світовий Форум українознавчих шкіл діаспори, Львів, (МІОК)
2018 рік.
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