2018 MIND EDUCATION
LEADERS FORUM
КИЇВ, УКРАЇНА

24 квітня

Організатор: «International Mind Education Institute» (Республіка Корея)

За інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України,
За підтримки Міністерства юстиції України;
Дата та час
проведення:
Телефони прес-центру:
Місце проведення:
Учасники форуму:

24 квітня 2018 р., початок о 14:00
(063)790 92 57, (097)255 72 75
м.Київ, Mercure Kyiv Congress, вул. В. Гетьмана, 6;
Представники Міністерства освіти і науки України, голови міських
рад, керівники вищих навчальних закладів I-IV, керівники
професійно-технічних навчальних закладів, представники
департаментів та управлінь освіти з 15 міст України.
Представники системи освіти Мінюст, МВС та Міністерства оборони
України, представники департаментів пробації та керівники
виправних установ, кримінально-виконавчої служби України.

У 2012 році у приміщені Nurimaru APEC House, місто Пусан, Республіка Корея відбувся другий
Світовий форум міністрів у справах молоді та освіти (The 2nd Minister of Youth World Forum). Під час
форуму, міністрами з 24 країн світу було досягнуто домовленості створити інноваційний інститут для
реалізації поставленої мети - формування у сучасної молоді інноваційного мислення. Таким чином в
2013 році у Республіці Корея був офіційно зареєстрований Міжнародний інститут розвитку інтелекту
«International Mind Education Institute». International Mind Education Institute (Республіка Корея) надалі
IMEI - це найкращий інститут розвитку креативного та інноваційного мислення в людях. На основі
програм, створених інститутом IMEI, був проведений перший в світі захід освіти південнокорейської
молоді в 2001 році. На сьогодні понад 450 лекторів IMEI у 80 країнах світу проводять такі програми
MIND-освіти у 3 820 навчальних закладах, а також у в'язницях, військових базах та державних
установах.

imei.kiev.ua

У нашому суспільстві молодь все частіше направляє свою життєву силу, енергію і таланти, на
жаль, у деструктивну сторону. Це відбувається через неправильно сформоване мислення. У
результаті молоді люди становляться залежними від своїх бажань. Потрапивши у скрутне
становище, вони мають бажання змінити своє життя, але, не маючи внутрішньої сили перемогти
життєві проблеми та труднощі, молоді люди зневірюються у собі.
Булінг у навчальних закладах, небажання вчитися, проблеми взаєморозуміння із
співробітниками правоохоронних органів, недовіра до держави, порушення професійної етики,
невпевненість у майбутньому. Всі ці проблеми виникають тому, що не приділяється достатньої
уваги до виховання критичного та інноваційного мислення серед молоді та до побудови
професійного діалогу між людьми.
3-й Всеукраїнський відкритий форум «MIND EDUCATION LEADERS FORUM 2018, Досвід
Республіки Корея», пропонує свіжий погляд на вирішення цієї нагальної проблеми сьогодення.
Нашою метою є реальне встановлення взаєморозуміння за допомогою формування здорового
мислення у різних верствах суспільства.
Запрошуємо Вас на «MIND EDUCATION LEADERS FORUMS 2018. Досвід Республіки Корея», який
відбудеться 24 квітня 2018 року о 14:00 у конгрес-холі «Меркур Київ Конгрес» (м. Київ, вул.
Вадима Гетьмана, буд. 6, блок “В”)

Час

Програма

13:30 ~ 14:00

Реєстрація учасників

14:00 ~ 14:20

Музичний виступ

14:20 ~ 14:30

Вітальне слово

14:30 ~ 15:30

Лекція пофесора Пак Ок Су
(Ph.D, доктор філософських та педагогічних наук)

на тему: формування аспектів зміни свідомості
та духовно-моральне виховання в умовах
світового соціально-економічного розвитку

15:30 ~ 16:30

Панельна дискусія

16:30 ~ 17:20

Презентація програми розвитку
інноваційного мислення від
International Mind Education Institute

17:20 ~ 18:30

Кава - перерва. Вільне спілкування

18:30

Початок концертної програми
Gracias choir & Оrchestra
на відкритті World Leaders Camp 2018

Обов‘язковою умовою для участі у форумі є
електронна реєстрація на сайті www.imei.kiev.ua
Контактна особа: Андрій Міфтахов / Тел.: (063) 790–92–57 / E-mail: oﬃce@imei.kiev.ua

