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TOPIC ABSTRACT
The learning process of modern children has reached a new level where students need something more
progressive. The schools need to update their teaching models. What are the opportunities for Saturday
Ukrainian Schools (Ridna Shkolas) to teach about ancient and modern Ukraine using global connections
and cutting-edge technologies? Using the example of the Saturday School - Ukrainian United School, we
will investigate new teaching modes, and discover secrets of an organization and an improvement of
global connections: from searching for ideas to the implementation and technical support. We will discuss
where to find the ideas for new global connections between your school/class and other institutions all
over the world; where to find people who can partner internationally; how to develop the idea where all
partners are motivated and interested in this new process; how to make it interesting for students;
examples of ideas on ways to work with Ukrainian students and local students; how to prepare for a new
implementation between international initiatives in your school or in your class; dealing with technical
implementation requirements including social media; how to make the process ongoing. Let’s discover
and create new ideas to build the future of Ukrainian Education in Canada and Ukraine together!
Навчання сучасних дітей дійшло рівня, коли учням завжди потрібно щось нове. Школи готові
розривати шаблони та ламати формати. Чи можливо навчання в українській суботній школі на
глобальному рівні? Як навчити сучасним знанням про Україну сучасних дітей, використовуючи
глобальні зв’язки та можливості передових технологій? На прикладі суботньої школи нового
формату Ukrainian United School розглянемо, вивчимо та відкриємо всі секрети по організації на
налагодженню глобальних зв’язків, від пошуку ідеї до втілення на місцях та технічному
забезпеченню. Ми розглянемо та обговоримо: де шукати ідею для нових глобальних зв’язків між
вашою школою/класом та іншими організаціями по світу; де шукати потрібні контакти та хто саме
може допомогти; як розвинути ідею до рівня, коли всі партнери зацікавленні у нових проектах; як
зробити ідею та партнерство цікавими ще й для ваших учнів; приклади ідей, до яких готове
суспільство в Україні та ваші діти; етапи підготовки та технічне забезпечення; медіа підтримка
проекту, соціальна звітність; як зробити проект не одноразовим заходом. Відкриваємо всі секрети,
шукаємо нові ідеї разом, творимо майбутнє української освіти Канади та України!

1|Page

ABOUT YEVGENIYA / ЄВГЕНІЯ
Yevgeniya Tatarenko – Founder and Principal of the Saturday School (Ridna Shkola) of a new format – the
Ukrainian United School in Morden, Manitoba. This school implements new methods of teaching
Ukrainian Language and Culture, that encourage students to be not just interested, but totally full of love
to all Ukrainian that they learn! Active public figure/social activist, organizer of the variety of Ukrainian
cultural and educational events, celebrations, workshops and presentations in Pembina Valley. Yevgeniya
is a member of the festival- and education events committees. Founder of BORSCH Ukrainian Cultural
Club that brings together Ukrainians of Southern Manitoba for keeping and sharing of the Ukrainian
Heritage.
Journalist, international TV-journalist, reporter. Marketing Manager in Mass Media, Program Manager at
the Canadian Fossil Discovery Centre, instructor of fire-spinning arts (Morden, Winnipeg). Teaching:
Ukrainian United School (preschoolers, 3 – 5 years old; “Ukrainian Culture”, 6 – 13 years old; “Ukrainian
Language for beginners”, non-speakers, 6 – 100+ years old), Guest Speaker of the courses
“Macroeconomics” and “Event Planning” at the Red River College, Winkler Campus, from February 2017.
Master’s Degree - “Marketing”, 2007; “Economics”, 2004.
Євгенія Татаренко – засновник та директор української суботньої школи нового формату – Ukrainian
United School, м. Морден, Манітоба. Ця школа запроваджує нові методи навчання української мови
та культури, які мотивують учнів бути не лише зацікавленими, а й любити всім серцем все
українське, про що вони вивчають. Активний громадський діяч, організатор українських культурних
та освітніх заходів, святкувань, майстер-класів та презентацій в Пембіна Веллей. Член комітетів з
організації фестивалей та освітніх заходів. Засновник Українського Клубу «БОРЩ», який об’єднує
українців Півдня Манітоби заради збереження української культурної спадщини.
Журналіст, міжнародний теле-журналіст, репортер. Директор з Маркетингу мас-медіа, програмний
директор Canadian Fossil Discovery Centre, інструктор вогняних мистецтв (м.Морден та м.Вінніпег).
Викладацька діяльність: Ukrainian United School (молодша група, малюки 3 – 5 років;
«Народознавство» учні 6 – 13 років; «Українська мова для початківців», не носії мови, 6 – 100+ років),
запрошений лектор курсів «Макроекономіки», «Планування масових заходів» (Ред Рівер Коледж,
Вінклер, Манітоба) з лютого 2017. Освіта вища: «Маркетинг», 2007; «Економіка підприємства»,
2004.
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