	
  

ПОСТ-РЕЛІЗ
ДРУГОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
EDСAMP UKRAINE 2016
9 та 10 квітня 2016 року у Харкові відбулася Друга національна
(не)конференція EdCamp Ukraine – унікальна подія з підвищення кваліфікації шкільних
педагогів у руслі edutainment (education&entertainment).
Ініціатори заходу – ГО «ЕдКемп Україна» (www.edcamp.org.ua) та Продюсери
освіти П@Ель (www.pael.pro) – у такий спосіб розбудовують спільноту відповідального
вчительства, щоб змінювати освіту України «знизу», мотивуючи та залучаючи
до розробки й упровадження освітніх реформ самих педагогів.
На EdCamp Ukraine 2016 у Культурному центрі «Бейт Дан» зустрілися понад
500 учасниць та учасників – шкільних педагогів із різних регіонів, адміністраторів
освіти усіх рівнів, представників/-иць бібліотечного та музейного секторів,
громадських організацій та бізнесу, учнівства та їхніх батьків, студентства
педагогічних спеціальностей, волонтерів/-ок.
Подію включено до переліку заходів Міністерства освіти і науки України
на 2016 рік. Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей взяв участь у заході,
щоб особисто поспілкуватися з педагогами спільноти відповідального вчительства,
та зазначив, що «EdCamp є позитивною практикою, що допомагає вчителям, які хочуть
змін, будувати іншу систему, покращувати роботу школи».
(Не)конференція для шкільних педагогів входить і до плану заходів Інституту
модернізації змісту освіти, із яким нещодавно ГО «ЕдКемп Україна» підписала
меморандум про співпрацю.
У цьому прагненні змінювати освітній простір України на краще команду EdCamp
Ukraine підтримує The EdCamp Foundation (www.edcamp.org) в особі виконавчої
директорки Хадлі Фергюсон та керівниці програм Кім Сівік, Голова Ради Благодійного
фонду Петра Порошенка, перша леді України Марина Порошенко, Міністерство освіти
і науки України в особі заступника міністра Павла Хобзея та директорки Інституту
модернізації змісту освіти Наталії Вяткіної, голова Громадської Ради при Міністерстві
освіти і науки України Галина Усатенко та всі небайдужі освітяни країни.
До партнерського кола (не)конференції також долучилися Відділ преси, освіти
і культури Посольства США в Україні, ініціатива Всесвітнього економічного форуму Global
Shapers Сommunity, Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні,
ГО «Електронна демократія», Microsoft, Intel, Велика ідея (краудфандингова платформа
Спільнокошт), Соca-Cola Hellenic Ukraine та ще понад 50 партнерських організацій.
У своєму зверненні до команди EdCamp Ukraine меценатка, громадська діячка,
дружина президента України Марина Порошенко висловила впевненість у тому, що
«завдяки таким заходам, як Друга національна (не)конференція для шкільних педагогів
EdCamp Ukraine 2016, можна сформувати генерацію прогресивних і професіональних
педагогів, а також побудувати модерну українську школу, у центрі функціонування якої
будуть інтереси, потреби і бажання дитини», а Олена Безрека, виконавча директорка
Благодійного фонду Петра Порошенка, взяла участь у (не)конференції.
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EdCamp Ukraine – це унікальна платформа професійного зростання
для вчительства України. Як пояснюють натхненник руку EdCamp в Україні Олександр
Елькін та експертка в побудові спільноти EdCamp в Україні Марина Пащенко,
«(не)конференції проходять у новому форматі демократичного дискусійного простору,
у якому учасники/-ці самі визначають перебіг його роботи, EdCamp ґрунтується
на принципах безкоштовності, незалежності та вільної ініціативи». «Важливим
для свободи професійного зростання, – наголошує координаторка програм
The EdCamp Foundation Кім Сівік, – є підпорядкування (не)конференції закону «про дві
ноги», який створює демократичну атмосферу та заохочує учасниць/-ків обирати саме
ті сесії, які відповідають їхнім потребам».
Друга національна (не)конференція EdCamp Ukraine 2016 мала кілька тематичних
акцентів: нові технології в навчанні, недискримінаційний підхід в освіті, інтеграція громад,
англійська мова як державний пріоритет.
Ключові сесії провели усесвітньовідомі едукатори: доктор філософії,
практичний філософ, автор багатьох книг Оскар Бреніф'є (Франція, Париж) розкрив
взаємозв’язок критичного мислення і відповідальності; лекторка і тренерка
з ненасильницької комунікації Ева Рамбала (Угорщина, Будапешт) поділилася досвідом,
як захистити себе через співпрацю та поглиблення взаємин; про формування в школі
навичок 21 століття, прорив в освіті завдяки змішаному навчанню та застосуванню
цифрових технологій говорила Естер Воуджитскі (США, Пало Алто, Каліфорнія),
викладачка журналістики і засновниця програми Palo Alto High School Media Arts, почесна
запрошена наукова співробітниця в MediaX у Стенфорді.
Під час (не)конференції 11 координаторок/-ів поділилися досвідом організації
регіональних міні-EdCamp’ів, що відбулися у грудні 2015 р. – квітні 2016 р., і порадили,
як провести (не)конференцію у своїй школі. До події було перекладено й адаптовано топкурс авторитетної МООК платформи Coursera «Учительський коучинг: сприяння
розвитку сталих змін» (Coaching Teachers: Promoting Changes that Stick) та презентовано
можливість пройти навчання українською мовою з червня 2016 р. Педагоги також
удосконалювали свою майстерність на відкритих уроках, які відбувалися за методикою
«акваріум»: учителі/-ки проводили уроки у збірному 8-му класі, сформованому з дітей шкіл
Донецької та Луганської областей завдяки Фонду «З країни в Україну». Частину програми
буде присвячено музейній педагогіці та позашкільним ініціативам «Я – чарівник»
і Music Camp Kharkiv.
Бачення майбутньої української освіти обговорювалося на подіумній дискусії
з питань подолання дискримінації та сесії стратегічного планування візії української
школи, розробленої командою ГО «ЕдКемп Україна».
До програми EdCamp Ukraine 2016 були включені також інтерактивні зони,
тематична фотокампанія й обговорення цілей сталого розвитку ООН у сфері освіти
та гендерної рівності, формат спілкування «Жива бібліотека», освітній квест
з подарунками від Zarina, Живих зошитів та Wikipedia, презентація унікального німецькоукраїнського проекту «Молодь і дебати» та благодійна акція «Учительство – дітям»
за координації Фонду «Джойнт». Було анонсовано унікальну програму для підтримки
розвитку руху EdCamp в Україні – «EdCamp у коробці» та ексклюзивний випуск журналу
про EdCamp Ukraine 2016 від Видавничої групи «Основа».
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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 події. Учасники й учасниці (не)конференції взяли на себе зобов’язання
до 31 травня 2016 р. у форматі есе розповісти спільноті відповідального вчительства
про зміни, які відбулися в їхньому професійному житті після участі в EdCamp Ukraine 2016.

ВРАЖАЮЧА ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА EDCAMP UKRAINE 2016:
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,
9-ою країною у світі та 3-ою в Європі, де проводиться EdCamp, стала Україна,
більше 1 000 освітніх (не)конференцій об’єднали понад 70 000 педагогів,
усі регіони України були представлені на EdCamp Ukraine 2016,
82 національні й міжнародні експерти та експертки із 12 країн світу – Бєларусі,
Великобританії, Вірменії, Грузії, Італії, Нідерландів, Німеччини, США, Угорщини, Франції,
Швейцарії та України – ділилися своїм досвідом,
532 учасниці й учасники долучилися до події,
5 334 років – такий сумарний педагогічний досвід педагогів, які взяли участь в EdCamp
Ukraine 2016,
від 2,5 місяців до 65 років вік учасників/-ць,
58 партнерських організацій підтримали Другу національну (не)конференцію EdCamp
Ukraine,
145 унікальних сесій за 4 тематичними напрямами були запропоновані учасникам/-цям
з урахуванням актуальних трендів і потреб присутніх; усі, хто брали участь, могли стати
спікерами,
17 локацій у 8 паралелях – непросто було вибирати, яку сесію відвідати,
10 форматів: проблемні дискусії, майстер-класи, практикуми, тренінги, сесії стратегічного
планування, відкриті уроки, інтерактивні зони від партнерських організацій, виїзні сесії,
освітній квест та благодійні акції,
4 164 фотографій натхненної, цікавої та плідної роботи учасників і учасниць
(не)конференції,
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30 000 елементів Lego від компанії «ПРОЛЕГО: інноваційні освітні технології»
та 7 годин знадобилося дітям, щоб скласти назву (не)конференції розміром у людський
зріст,
250 сегментів гігантського пазлу було зібрано спільнотою Всесвітнього економічного
форуму Global Shapers community з учнівством на події,
598 книжок, 128 м’яких іграшок, 159 наборів для творчості й розвитку, 130 одиниць
канцтоварів зібрали педагоги в рамках благодійної акції, щоб передати у дитячий
будинок сімейного типу у «Відрадному» Соціальної служби допомоги, дітям групи ризику
Фонду «Хесед», Богодухівському дитячому будинку, дитячому садочку Огіївського НВК
у Харківській області та дитячій бібліотеці Всеукраїнського об’єднання «Українські
рубежі»; до акції також долучилися видавництва «Ранок», «Основа», «АССА», компанія
«Живі зошити»,
8 канцелярських наборів для 1 класу придбано доброчиницями й доброчинцями
краудфандингової платформи «Спільнокошт» та разом з іншими зібраними канцтоварами
буде передано в серпні 2016 р. у рамках акції «Збери портфель дитині»,
1 величезний ведмедик, 1 радіокерований вертоліт та інші подарунки завдяки
координації благодійної акції Фондом «Джойнт» потраплять до понад 1 000 маленьких
власниць і власників.

МАТЕРІАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ EDCAMP UKRAINE 2016:
офіційне відео EdCamp Ukraine 2016 – http://youtu.be/wZANstJnWoE,
прес-конференція EdCamp Ukraine 2016 – http://youtu.be/JkA_azAL6KE
http://civilforum.com.ua/fotogalereya/photolist/?album=14644 (фото),

(відео),

Ukrinform. Вчителі поїдуть до Харкова за профзростанням – www.ukrinform.ua/rubricsociety/1996561-vciteli-poidut-do-harkova-za-profzrostannam.html,
відеозаписи експертних сесій на каналі YouTube освітніх продюсерів П@Ель –
www.youtube.com/c/EducationalproducersPaEl,
фотографії: день перший – http://goo.gl/photos/ZVcZZiJ1zTbDwU2w6; день другий –
http://goo.gl/photos/yfrgRuTXAHxaoiNo7,
скрайбінг Ігоря Заболотного – http://bit.ly/1qD1aTk,
мультфільм учительки Наталії Кривко про очікування від EdCamp Ukraine 2016 –
https://youtu.be/u4isdfd39Qg,
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інтерв’ю учителя Сергія Запісова щодо EdCamp Ukraine 2016, стрийське телебачення –
https://youtu.be/w-Saf-ErYwk,
Ранок з 1+1. Інтерв’ю з Міністром освіти та науки України Лілією Гриневич про EdCamp
Ukraine як об’єднуючу освітню ініціативу – http://www.1plus1.ua/video/385407992,
5 канал. Час громади про EdCamp Ukraine 2016 – https://youtu.be/Z4kx51-XWeI,
WoMo. Технознания от Йори Кампуса: Как украсть ДНК – http://womo.com.ua/tehnoznaniyakak-ukrast-dnk,
WoMo. Оскар Бренифье: «Мы учим своих детей врать с
http://womo.com.ua/oskar-brenife-myi-uchim-svoih-detey-vrat-s-malyih-let,

малых

лет»

–

Ukrinform. EdCamp Ukraine: вчителів навчають відходити від авторитарної моделі освіти –
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1997467-edcamp-ukraine-vciteliv-ukraini-ucat-vidhoditivid-avtoritarnoi-modeli-osviti.html,
100% news. EdCamp Ukraine: в Харькове прошла Вторая национальная (не)конференция
для педагогов – http://youtu.be/0qN4vyyKGpQ,
«Слобожанські акценти» про EdCamp Ukraine 2016 на Харківському обласному радіо
(2 випуски) – http://bit.ly/1NkHePz, http://bit.ly/1VNX74v,
Інформаційний центр «Майдан Моніторинг». EdCampUkraine 2016: Ми будуємо
спільноту відповідального вчительства – http://maidan.org.ua/2016/04/%E2%80%8
Eedcampukraine-2016-%E2%80%ACbudujemo-spilnotu-vidpovidalnoho-vchytelstva/,
Телекомпанія «Орбіта». Як ми долучилися до відкритих уроків на EdCamp Ukraine 2016 –
https://youtu.be/MhsujVYlxNM, а також багато інших можна знайти на сторінках офіційного
сайту і соціальних мереж EdCamp Ukraine.
Офіційний сайт руху EdCamp в Україні:
www.edcamp.org.ua
Веб-сторінка EdCamp Ukraine 2016:
http://bit.ly/edcampukraine2016
Офіційні соціальні мережі:
Facebook: www.facebook.com/EdCampUkraine
Twitter: www.twitter.com/EdCampUkraine
Instagram: www.instagram.com/EdCampUkraineё
YouTube: https://www.youtube.com/c/EducationalproducersPaEl
Хештег для учасників/-ць і кореспондентів/-ок: #EdCampUkraine
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Партнерське коло EdCamp Ukraine 2016:
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Продюсери освіти та технологічні гурмани «П@Ель»
The EdCamp Foundation
Global Shapers Community, ініціатива World Economic Forum
Клуб успішних жінок, м. Харків
Система шкільного менеджменту School Champion
Відділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні
ГО «Електронна демократія»
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
Microsoft в Україні
Intel Education в Україні
Велика ідея (платформа Спільнокошт)
Coca-Cola Hellenic Ukraine
Фонд Порошенка
Культурний центр «Бейт Дан»
Фонд «Джойнт»
Благодійний фонд «Мистецький арсенал»
Український Форум Благодійників
Благодійний фонд України «Відкриті серця»
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»
Центр гендерної культури і Музей жіночої та гендерної історії
Фонд «З країни в Україну»
Фонд «Професійний розвиток Харкова»
Всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі»
Клуб Фасилітаторів.UA
Фонд BrainBasket
Створення мальованих відео «Artscribe»
Bridal Group
Idsymb.com
Global English Center
Технічна студія «Винахідник»
FIRST LEGO League
ПРОЛЕГО: інноваційні освітні технології
Живі зошити
Ресурсний центр «ГУРТ»
Видавнича група «Основа»
Видавництво «РАНОК»
PR-агенція Bagels&Letters
WOMO: мама в ділі
Культурно-освітній проект Happy Ukraine
Вікімедіа Україна
Hi-Tech.UA
Реанімаційний пакет реформ
Ukraine Global Scholars
Music Camp International
Impact Hub Odessa
Центр інноваційної освіти «Про.Світ»
Інтерактивна онлайн-освіта EdEra
Готель «Мир»
Таксі «Мир»
Premier Palace Kharkiv
Freshline Sandwich Bar
Mafia: італійська та японська кухня
SWEETER – coffee to go
Виноробне господарство Князя Трубєцкого
IT-Sector Kharkiv
Паритет-Агро
Магазин плитки «Kerama Expert»

Ми будуємо спільноту відповідального вчительства!
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