
Series of workshops for school teachers in Poland 

BRIDGE to understanding (Ukraine-Poland) 

(BRIDGE: Becoming Ready to Initiate Dialogue to Generate Empathy) 

 

November 2022 

 

24.11.2022  

On site 

Olha DEMYDENKO 

Semiotics of Ukrainian culture and its communicative representants  

 

A talk about the basic symbols of Ukrainian culture and their influence on the 

worldview of the Ukrainians. This presentation of the traditions and lifestyle as well 

as communicative behavioral patterns will help understand better Ukrainian pupils. 

  

Online 

Serhii BIALONOVYCH 

Ethno-cultural features of the personality of the modern Ukrainian teenager and 

their manifestation in the process of study 

 

• Motivation. Pragmatic orientation 

• Giving advantage over the personal, individual principles and values over the 

formally announced rules and norms 

• Importance of fashion. Clothes as a way of self-expression and self-

identification 

• The fundamental pillars of leadership: honesty, humanness, justice, and 

spontaneity. 

25.11.2022 

Part 2. 

Kateryna USTYMENKO 

Specificity of understanding and perception of the Ukrainian children and 

interaction with them 

- personal boundaries of the Ukrainian children 

- role of rules and limits in interaction with children 

- specificity of efficient communication with children 

The workshop aims at deepening the understanding of the values of the 

Ukrainian children, analysis of their personal limits and protective reactions 

(provocation, ignoring, criticism, depreciation, etc.), consideration of the basic motives 

for efficient communication   

The workshop is 40-60 balance between theory and practice, includes interactive 

(practical) tasks to improve the understanding of the processes and practicing the 

generalized algorithm of interaction.  

 

 

 

 

 



Серія семінарів для викладачів польських шкіл 

МІСТОК ДО РОЗУМІННЯ (УКРАЇНА-ПОЛЬЩА ) 

 

Листопад 2022 

24.11.2022 Офлайн 

Ольга ДЕМИДЕНКО  

Семіотика української культури і її мовленнєві прояви 

 

25.11.2022 Онлайн 

Частина 1.  

Сергій БЯЛОНОВИЧ 

Этно-культурні особливості особистості сучасного українського підлітка, 

та їх прояви у процесі навчання. 

• Мотивація. Прагматична спрямованість. 

• Перевага власних, індивідуальних, принципів та цінностей, над 

формально проголошеними правилами та догмами. 

• Важливість моди. Одяг, як спосіб самовираження та самоідентифікації. 

•  Щирість, людяність, справедливість та безпосередність, як основа 

лідерства.» 

Частина 2.  

Катерина УСТИМЕНКО 

Особливості взаємодії і сприйняття українських дітей  

-особистісні межі та кордони українських дітей 

-роль правил та обмежень у взаємодії з дітьми 

-особливості побудови ефективної комунікації  дітьми. 

Семінар спрямований на поглиблення розуміння ціннісних особливостей 

українських дітей,  аналіз їх особистісних меж і  захисних реакцій у 

дітей(провокація, ігнор, критика, знецінювання і т. ін), розгляд основних мотивів 

для розвитку ефективної комунікації.  

Семінар складається на 40% теорії та 60 %практики. Протягом семінару 

використовуються інтерактивні(практичні) завдання для покращення розуміння 

процесів та відпрацювання узагальненого алгоритму взаємодії. 

 

 

 


