VI Київського дитячо-юнацького форуму
«Менше 18: Ми можемо більше!»
ПРОГРАМА

05.11
05.11

14:00

Відкриття форуму
Вітальне слово ведучих
Освіта. Дорослі та діти.
Вітальне слово Олени Фіданян, директора
Департаменту освіти і науки КМДА
Залучення дітей до справ громади.
Міжнародний та вітчизняний досвід.
Людмила Паращенко - національний
координатор мережі М18, голова ГО
"Агенція розвитку освітньої політики",
директор Київського ліцею бізнесу,
доктор наук з державного управління
Київ – місто дружнє до дітей.
Валентин Мондриївський - заступник
голови Київської міської державної
адміністрації
Відверта розмова з депутатами Київради
« Як діти і молодь змінюють Київ»
Бліц-опитування депутатів і учасників
форуму «Демократія – це..?»

15:30

Зірковий шлях. Інтерв’ю із зірковими
гостями
Олег Скрипка - український музикантмультиінструменталіст, вокаліст,
композитор, лідер гурту «Воплі
Відоплясова».
Ахтем Сеїтаблаєв - заслужений Артист
Автономної Республіки Крим, режисер,
сценарист, актор театру і кіно, директор
державного підприємства «Кримський
дім»
Онлайн-активності (майстер-класи)

«Як вижити у часи пандемії? Допоможи собі та
оточуючим.»
Наталія Берікашвілі, депутатка Київради,
перший заступник голови Постійної
комісії Київської міської ради з питань
охорони здоров'я та соціальної політики,
директора КНП «КДЦ» Шевченківського
району, Заслужений лікар України.
«Цифрова школа. Погляд школяра VS погляд
держслужбовця»
Олег Половинко, директор Департаменту
інформаційно-комунікаційних технологій
КМДА
«Гуманітарна наука VS громадська
діяльність: як успішно поєднати свої
захоплення»
Карен Нікіфоров – професійний та
громадський лідер, активіст, "голова ГО
«Майстерня академічного релігієзнавства»,
керівник секції релігієзнавства Київської
МАН, лауреат премії «Молодий вчений
року»
«Підлітковий бренд в мережі Інтернет:
створюємо, розвиваємо, захищаємо»
Олександр Черкас - співзасновник так
голова ГО «НЕ ЦЬКУЙ», педагог-блогер,
викладач української мови та літератури
«Благополуччя підлітка. З чого почати?»
Teenergizer - рух, що об’єднав підлітків
регіону Східної Європи та Центральної
Азії.
«Як допомогти другу/подрузі у складній
ситуації?»
Юлія Грушецька - спеціаліст Центру
психосоціальної допомоги
Національного Університету "КиєвоМогилянська Академія"
«Провокації у школі: як не вестись і
протистояти»

Ірина Бондар - практична психологиня,
соціальна тренерка, арт-терапевтка,
починаюча інста-вчителька
«Вміння приймати рішення або як
відповідальність впливає на наше життя»

Вітрук Юрій - президент ГО «СІМ»,
волонтер та громадський діяч
«Кар’єри моделі: перші кроки до мрії»

Олександра Волкова – директорка
модельної агенції «Glyanec» засновниця
фестивалю моди «South of Ukraine
Fashion Days», головна редакторка
журналу-каталогу моделей України
«Glyanec», експертка з моделінгу,
організації івентів, маркетингу та SMM
«Активізм і підлітки»

Катерина Волосевич - учениця 10-Б класу
гімназія НПУ ім.М.П. Драгоманова,
активістка, веганка, феміністка;
Володимир Павленко - учень 11 класу
СЗОШ № 112 імені Т. Шевченка,
президент шкільної республіки, член
Європейського молодіжного парламенту
«Як витримати напругу і йти до мрії, коли
обставини проти тебе»

Анастасія Федько - президент учнівського
самоврядування гімназії №287;
освітня Амбасадорка Київської МАН 2021,
співорганізаторка проєкту для творчої
молоді «МИтець»; фіналістка
Всеукраїнського проєкту «Школа Успіху»
від Klitschko Foundation;
Анна Ущапівська - президент учнівського
самоврядування суспільно-гуманітарної
гімназії № 176 імені Мігеля де
Сервантеса», освітня Амбасадорка
Київської МАН 2021.
«Як не провтикати життя: найкрутіші
можливості для розвитку підлітків»

Спікери - Тетяна Козачанська та Каріна
Сирота, випускниці Української академії
лідерства - освітньої платформи для
молоді з формування лідерських
якостей.
Модераторка - Ольга Чепель, Менторка з
комунікацій київського осередку УАЛ

16:20

Онлайн-гра «Гра мій Київ»

