	
  

Перша національна (не)конференція
для шкільних педагогів
ФІНАЛЬНИЙ ПРЕС-РЕЛІЗ
EDСAMP UKRAINE 2015
Перша національна (не)конференція EdCamp Ukraine – безпрецедентний в Україні
освітній захід інноваційного формату для розбудови учительської спільноти,
ініційований Освітніми продюсерами П@Ель (www.pael.pro), – тривав у Харкові 23 та 24
червня 2015 року.
(Не)конференція проходила за менторської підтримки The EdCamp Foundation
(www.edcamp.org), а також за підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства
США в Україні та ще понад 40-ка партнерських організацій.
Свою підтримку висловили Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка, перша
леді України Марина Порошенко, Міністерство освіти і науки України в особі
Заступника Міністра Павла Полянського, виконавчий директор The EdCamp
Foundation Хедлі Фергюсон та голова Громадської Ради при Міністерстві освіти
і науки України Галина Усатенко.
На EdCamp Ukraine 2015 зустрілися понад 300 учасниць та учасників – шкільних
педагогів із різних регіонів, адміністраторів освіти усіх рівнів, представників/-иць
бібліотечного сектору, громадських організацій та бізнесу, школярів та їхніх батьків,
студентства педагогічних спеціальностей, волонтерів/-ок.
Друга національна (не)конференція EdCamp Ukraine відбудеться навесні 2016 року.
EdCamp Ukraine – це унікальна платформа професійного зростання для вчительства
України, яка ґрунтується на принципах безкоштовності, незалежності та вільної ініціативи.
Завдяки новому дискусійному формату (не)конференції, що підпорядковується закону
«про дві ноги», учасники/-ці самі визначали перебіг її роботи, вибирали ті сесії,
які відповідали їхнім потребам.
За результатами двох днів продуктивного спілкування зав’язалося чимало знайомств,
народилося багато ідей і спільних проектів: саме в цьому й полягає так званий «ефект
довгого хвоста» – продовження обговорення, діяльності, продукування ідей уже після
завершення якоїсь події.
Аналіз анкет зворотного зв’язку засвідчив надзвичайний інтерес до наступної
(не)конференції, а також до регулярного проведення всеукраїнського EdCamp Ukraine
та міні-EdCamp по всій Україні та навіть за її межами – наприклад, у Грузії. Саме тому
було прийняте загальне рішення про створення офіційного всеукраїнського
об’єднання «EdCamp Ukraine», над утіленням якого і працює зараз організаторська
команда.
Також уже відомо, що наступна, Друга національна (не)конференція EdCamp Ukraine,
відбудеться навесні 2016 року, остаточна дата і місце проведення наразі уточнюються.

Ми будуємо спільноту відповідального вчительства!

	
  

1

	
  

Перша національна (не)конференція
для шкільних педагогів

Безперечним досягненням Першої національної (не)конференції EdCamp Ukraine
є бажання й готовність багатьох людей організувати проведення подібних заходів
на різноманітному рівні у своїх населених пунктах, отже – спільноті відповідального
вчительства в Україні бути!
Для підтримки формату (не)конференцій в Україні та розбудови спільноти відповідального
вчительства передбачено гранти на проведення міні-EdCamp, які очікують своїх
переможців і переможниць. Конкурс грантів було анонсовано безпосередньо
на події, а анкета до конкурсної заявки створювалася спільно з учительством на одній
із сесій, і зараз разом з умовами отримання грантів доступна за посиланням
http://bit.ly/miniedcampukraine.
У свою чергу, організаційний комітет і вся команда EdCamp Ukraine готові підтримувати
ініціативи міні-EdCamp усіма можливими ресурсами, створюючи своєрідну «парасольку»
інноваційних зрушень в освіті України. Для всіх освітян буде доступна постійна
консультативна підтримка щодо самопрезентації і представленості в публічному
просторі, етикету в соціальних мережах і сучасній комунікації, персонального сайту
педагога, допомога у створенні й розвитку багатофункціональних та безкоштовних сайтів
шкіл (проект School Champion, www.schoolchampion.in.ua), використання онлайн-освіти
(також за допомогою ресурсу віртуальної школи Khan Academy, www.khanacademy.org),
та вивчення іноземних мов (із акцентом на корпус освітньої лексики) для залучення
до світового освітнього простору.
Організаторська команда також може знайомити із експертами й експертками, які готові
долучитися до участі в міні-EdCamp, та іншими освітніми закладами для реалізації
спільних проектів – щоб об’єднувати школи і педагогів, будуючи спільноту відповідального
вчительства.

ВРАЖАЮЧА ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА EDCAMP UKRAINE 2015:
6 місце у всесвітньому рейтингу найбільш інноваційних освітніх організацій 2015 року
посідає формат EdCamp за дослідженнями The World’s Top 10 Most Innovative Companies
of 2015 in Education,
24-ою країною (із 223-х країн світу), де проводиться EdCamp, стала Україна у 2015 році,
20 областей України були представлені на EdCamp Ukraine 2015,
57 національних і міжнародних експертів та експерток, серед яких Констанція
Фортунато (США), Марк Т’юррел (Канада / Німеччина), Луїджі Кавалліто (Італія), Влада
Хіменко (Грузія), Олена Каплун (Швейцарія), Діма Зіцер (Ізраїль) та багато інших, стали
спеціальними гостями заходу,
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324 учасниці й учасники – шкільні педагоги із різних регіонів, адміністратори освіти усіх
рівнів, представники/-ці бібліотечного сектору, громадських організацій та бізнесу, школярі
та їхні батьки, студентство педагогічних спеціальностей, волонтери/-ки,
2640,5 років – такий сумарний педагогічний досвід педагогів, які взяли участь в EdCamp
Ukraine 2015,
48 партнерських організацій підтримали Першу національну (не)конференцію EdCamp
Ukraine,
5 тематичних напрямків були запропоновані учасникам/-цям з урахуванням актуальних
трендів і потреб присутніх; усі, хто брали участь, могли стати спікерами,
82 унікальні сесії за напрямками: сучасні технології в освіті, нові педагогічні формати
й інструменти, наука в школі, ресурси бібліотеки для освіти, виклики національної освіти,
11 локацій у кожному з 8 потоків – непросто було вибирати, яку сесію відвідати,
10 форматів сесій: проблемні та подіумні дискусії, практикуми, тренінги, персональний
коучинг, зустрічі з дитячими письменниками й письменницями, освітній кінозал,
інтерактивні зони від партнерських організацій, творчі майстер-класи і благодійні акції,
2000 фотографій
(не)конференції,

натхненної,

цікавої

і

плідної

роботи

учасників

і

учасниць

128 м’яких іграшок, ігор, наборів для творчості, фарб, пластиліну, книг зібрали
педагоги у рамках благодійної акції, щоб передати дітям у Богодухівський дитячий
будинок та Всеукраїнському об’єднанню «Українські рубежі»,
1 фотоапарат, подарований учителькою інформатики з Дніпропетровська Ольгою
Борисенко, переданий дітям у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації
дітей-сиріт ідітей, позбавлених батьківського піклування, «Смарагдове місто».

МАТЕРІАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ EDCAMP UKRAINE 2015:
офіційне відео EdCamp Ukraine 2015 – https://youtu.be/haJleaQK640,
відеозаписи експертних сесій на каналі YouTube від освітніх продюсерів П@Ель –
www.youtube.com/c/EducationalproducersPaEl,
фотографії: день перший – http://goo.gl/photos/A9Jme16RYjWexGst6; день другий –
http://goo.gl/photos/qhdV37WM2T7RSUV69,
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скрайбінг Ігоря Заболотного – http://1drv.ms/1J6X7Fu,
мультфільм Наталії Кривко про участь в EdCamp Ukraine 2015 –
https://youtu.be/OmToUPU0fVw,
інтерв’ю Сергія Запісова про участь в EdCamp Ukraine 2015, стрийське телебачення –
https://youtu.be/0sYhvowRYgw,
«Слобожанські акценти», радіопередача Вікторії Пупій, про EdCamp Ukraine 2015
на Харківському обласному радіо – https://youtu.be/Ubu1EVx7CrQ,
«Діалоги», авторська передача Лідії Стародубцевої про технології в освіті та EdCamp
Ukraine 2015 на 7 каналі – http://youtu.be/9pbdK_muq10,
«Фабрика ідей», авторський телепроект Ганни Прокаєвої, про EdCamp Ukraine 2015
на Харківському обласному телебаченні – https://youtu.be/aunfBkYLmZg,
принципи педагогічної діяльності Констанції Фортунато у стислому викладі Лейли
Алієвої – http://womo.com.ua/8-zolotyih-pravil-kak-sdelat-obuchenie-dlya-rebenka-interesnyim/,
а також багато інших можна знайти на сторінках офіційного сайту і соціальних мереж.
EdCamp Ukraine будує спільноту відповідального вчительства, яка об’єднає кращих
агентів змін у системі національної освіти. В Україні така унікальна подія відбулася
вперше. І ми дуже сподіваємося, що педагогічна (не)конференція стане затребуваною
і регулярною.
Офіційний сайт:
www.edcamp.org.ua
Офіційні соціальні мережі:
Facebook: www.facebook.com/EdCampUkraine
Twitter: www.twitter.com/EdCampUkraine
Instagram: www.instagram.com/EdCampUkraine
Хештег для учасників/-ць і кореспондентів/-ок: #EdCampUkraine
Контактна інформація для партнерства та медіа-запитів:
Олександр Елькін,
голова організаційного комітету, натхненник EdCamp в Україні, канд. техн. наук
Email: for@edcamp.org.ua
Моб.: +38 050 302 31 32
Марина Пащенко,
співголова організаційного комітету, експертка у побудові спільноти EdCamp в Україні
Email: for@edcamp.org.ua
Моб.: +38 050 325 04 82

Ми будуємо спільноту відповідального вчительства!
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Інформаційна довідка:
EdCamp уперше було проведено у 2010 році натхненними едукаторами з Філадельфії
(США). На сьогодні понад 550 заходів об’єднали 25 000 вчителів і різних стейкхолдерів
навчального процесу з усіх куточків земної кулі для відкритого обміну педагогічним
досвідом, співпраці й вирішення спільних завдань. Україна – 24-та країна у світі,
яка приєдналася до міжнародної спільноти (не)конференцій EdCamp.
ДЯКУЄМО ПАРТНЕРСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ТА ЇХНІМ ПРЕДСТАВНИКАМ
І ПРЕДСТАВНИЦЯМ НА EDCAMP UKRAINE 2015:
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Освітні продюсери «ПаЕль»
EdCamp Foundation
Global Shapers Community, ініціатива World Economic Forum
Платформа School Champion
Посольство США в Україні
Microsoft в Україні
Intel Education в Україні
Google в Україні
Фонд «Професійний розвиток Харкова»
Культурний центр «Бейт Дан»
Фонд «Джойнт»
Благодійний фонд «Мистецький арсенал»
Благодійний фонд України «Відкриті серця»
Київський Діалог (Kiewer Gespräche)
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона»
Gendermuseum – Музей історії жіноцтва, історії жіночого і гендерного руху
Паритет-агро
Консалтингова група «Жива справа»
Український Форум Благодійників
Громадська організація «Міжнародний центр інноваційного розвитку та суспільних ініціатив»
Всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі»
Фонд BrainBasket
Клуб успішних жінок
Медіа холдинг 100%
Bristar Studio
Hi-Tech.UA
Kharkiv Crisis Infocenter
Українська бібліотечна асоціація
Видавництво Старого Лева
Академія української преси
Видавнича група «Основа»
Видавництво «АССА»
Клуб Фасілітаторів.UA
Bridal Group
Leather Handicraft «Pilkin’s»
Клуб успішних освітян
Impact Hub Odessa
Kharkiv Crisis Infocenter
Центр інноваційної освіти «Про.Світ»
Створення мальованих відео «Artscribe»
Креативна міжнародна дитяча школа (КМДШ)
Міжнародний фестиваль неформальної освіти «Insight»
Реанімаційний пакет реформ
Батьківський клуб «Гравітація»
Готель «Мир»
Сендвіч-кафе «Freshline»
Вода «Рощинська»
Таксі «Merci»
Магазин плитки «Kerama Expert»
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