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Учасниці й учасники не платять за вхід
на EdCamp’и. Це сувора умова, яка гарантує
рівність шансів.

На початку EdCamp’ів графік і теми спілкування плануються спільно з усіма. За рахунок цієї
спонтанності план подій відповідає потребам
учасників/-ниць.

EdCamp у коробці: 24 голоси координаторок/-ів регiональних (не)конференцiй
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День перший, 29 квітня, субота
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День другий, 30 квітня, неділя
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Незалежність
EdCamp’и не мають «кураторів» з державного
чи бізнес-секторів. Усі вільно висловлюють
свої думки, вступають у дискусію і відстоюють
свої погляди.

Кожний і кожна можуть стати спікерами
Якщо ви відвідуєте EdСamp, то маєте право
виступити. Усі можуть поділитися своїм досвідом в атмосфері, яка об’єднує.

Компоненти формули нової української школи
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Гроно можливостей
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Вільна ініціатива

Діє закон «про дві ноги»

Візуальний конспект з Artscribe – просто!
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План локацій EdCamp Ukraine 2017. Професії майбутнього
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Подорож у професію або Виїзні сесії програми
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Будь-хто може організувати EdСamp у себе –
чи то районне управління освіти, окрема
школа, громадська організація або неформальна вчительська група.

Учасники й учасниці самі визначають, які
з сесій відвідають, і на який час там затримаються. Це «відсіює» неактуальні або презентовані в непривабливій формі виступи.

4 важливі документи, які лежать у Вашiй сумці
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14

Як підтримати нас на Спільнокошті
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Хто і чому робить EdCamp Ukraine 2017

Що таке EdCamp?
(Не)конференції EdCamp проводяться у всьому світі в новому дискусійному форматі для співтворчості вчительок і вчителів.

Місце професійного зростання

Кожен і кожна – агенти змін

Відкритий обмін педагогічним досвідом і співпраця за принципом "Give –
Get" («Дай, якщо можеш – Візьми,
якщо хочеш»).

Ефективна модель для трансформацій
на рівні щоденного уроку, окремо взятої
школи, регіону чи країни в цілому.

Юлія Шпак

Олександр Елькін

Олена Малахова

Ірина Міньковська

«Ми піклуємося про
майбутнє наших дітей»

«Ми розуміємо,
що залишатися на місці –
це крок назад»

«Ми хочемо відновити
престиж учительської
професії»

Ірина Железнякова

Артем Захаров

Вікторія Саліна

Альона Овчарова

Реєстрація і гостинність

Онлайн-дизайн

Олександра Єгорова

«Ми разом будуємо
школу майбутнього»

«Ми – за використання
сучасних технологій»

«Ми вважаємо,
що форма не менш
важлива, ніж зміст»

PR

Олег Марущенко

Антидискримінація

Зоя Зінов'єва
Фасилітація

Лейла Алієва

Відкритий урок

Ігор Заболотний

«Ми впевнені,
що вчительство – кращі
агенти змін»

«Ми за освіту, вільну від
будь-якої дискримінації»

«Ми надаємо можливість
розкритися»

«Ми прагнемо
взаєморозуміння
та взаємообміну»

«Ми за новації на шляху
до якісної освіти»

Світлана Нестеренко

Володимир Селіваненко
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Натхнення

Програма

Комунікація

Юлія Манохіна

Волонтеріат
і міні-EdCamp`и
«Ми зробимо так,
щоб учительські голоси
були почуті»

Контент і переклад
«Ми зможемо подолати
всі бар'єри спільними
зусиллями»

Інструмент розбудови спільнот
Освітяни проводять (не)конференції
для об’єднання педагогів у своїх громадах задля розв'язання спільних задач.

У прагненні змінювати освітній простір України на краще нас підтримує The EdCamp Foundation в особі виконавчої директорки
Хадлі Фергюсон, Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка, перша леді України Марина Порошенко, міністерка освіти
і науки України Лілія Гриневич і профільний заступник Павло Хобзей, голова Громадської Ради при Міністерстві освіти і науки
України Євген Кудрявець та всі небайдужі освітяни країни.

Логістика

Іще логістика

«Ми знаємо, що педагоги
«Ми в першу чергу є
потребують
учнями/-цями, а потім уже
соціалізованого навчання»
– експертами/-ками»

Офлайн-дизайн

Цікавинки про EdCamp
Тетяна Ландесман

Гроші

«Ми за те, щоб
учительська праця
оцінювалася достойно»
* За дослідженнями The World’s Top 10 Most Innovative Companies of 2015 in Education.

2

Юридичний захист
із Amnesty International

87

волонтерів/-ок

«Ми переконані, що права
усіх в освіті мають бути
захищені»

3

фасилітаторок/-ів

Скрайбінг

перекладачів/-ок

EdCamp у коробці: 24 голоси координаторок/-ів регiональних (не)конференцiй
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EdCamp Ukraine 2017

EdCamp Ukraine 2017... а що всередині?
«Білі ворони» з різних країн

Фотокампанія

На EdCamp Ukraine 2017 прилетіли 600
освітян iз 20-ти країн світу.
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Круті експерти й експертки
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2. Наталя Понежа, Інна Іванова, міні-EdCamp
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9

Pershotravensjk, 18.12.2016

Кава-нонстоп

Акцент року

Екскурсія Харковом

Встигніть відвідати улюблений кафетерій
з надихаючою кавою або чаєм і відповідальними печеньками.

Харизматична гідеса Олена Єлагіна
покаже справжній Харків. Реєстрація
http://bit.ly/touredcampukraine2017
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1. Майя Тутаєва, міні-EdCamp Khmeljove, 25.11.2016
«Об’єднує зусилля для позитивних змін в освіті»

Національні й міжнародні. Перейдіть
за посиланням
http://bit.ly/sessionsedcampukraine2017,
щоб дізнатися більше про них і їхні сесії.

Два дні проживемо у Новій українській
школі, дослідимо 9 компонентів її формули та 10 компетентностей.

2

21

«Я інвестую в освіту», «Бюрокразавре,
геть!», «Будую Нову українську школу» –
обирайте текст для пам’ятної світлини.

15

«Цікава ідея, фаховість і незвичний формат»

Відкриті уроки

Сталий розвиток руху EdCamp
в Україні

Відбудуться на основі збірного 9-го класу
– учениць і учнів шкіл Станично-Луганського району, запрошених Благодiйним фондом Сергія Жадана.

Мрієте про наступні EdCamp’и? Допоможіть нашій команді поєднати покликання
з гідним життям – підтримайте регулярним внеском на Спільнокошті за посиланням http://bit.ly/supportedcampukraine2017

Інтерактивні зони

Постійно активні: LEGO-роботи, екструдер для переробки пластику, антидискримінаційне колесо та… побачите усе самі! :)

3. Зинаїда Хоменко, міні-EdCamp Київ, 27.12.2016
«Щоб відбутися, потрібно спочатку прийняти
відповідальність на себе»

Благодійна акція

Кожен і кожна може допомогти! Ви ж привезли часточку своєї уваги, щоб наповнити шкільні рюкзаки для особливих дітей
України та Польщі разом із міжнародним
рухом Flying Bag?

Подорожі у професії

4. Оксана Покорська, міні-EdCamp Kyiv, 11.02.2017
«Згуртовує прогресивне вчительство, зміцнює віру педагогів
у силу спільних дій»

- події програми «ЕдКемп у коробці»

5. Людмила Остапенко, міні-EdCamp Юльївка, 17.02.2017
«Особливий простір для вчительства з новим педагогічним
мисленням»

- міні-EdCamp'и афілійованої участі

Разом поїдемо до найцікавіших і найсучасніших підприємств та зазирнемо
у професії майбутнього, проходячи у двері
локацій.

Журнал EdCamp Ukraine 2017

Зробіть попереднє замовлення ексклюзивного випуску з усіма родзинками (не)конференції, який ми творимо
разом з Основою.

З’ясовуємо цінності спільноти

6. Валентина Федоряка, міні-EdCamp Трудолюб, 17.02.2017
«Можливість діяти і творити, а не мріяти і спостерігати»

16. Галина Михайленко, міні-EdCamp Харків, 24.03.2017
«Шанс змінюватися і досягати нових вершин в освіті»

7. Вікторія Богданова, міні-EdCamp П'ятихатки, 18.02.2017
«Можливість усвідомити просту істину: зміни починаються
саме з мене!»

17. Юлія Григоренко, Тетяна Бондар, міні-EdCamp Poltava,

8. Сергій Запісов, міні-EdCamp Stryj, 23.02.2017
«Мотор, що потягне реформу освіти»

18. Валентина Какадій, міні-EdCamp Огіївка, 25.03.2017
«Відкриває шлях для всіх, хто прагне змін» або «Бути білою
вороною – це круто!»

25.03.2017

«Зміна свідомості на локальному рівні»

9. Вікторія Кацарська, міні-EdCamp Усатове, 24.02.2017
«Місце, де підтримують тенденції сучасного світу у сфері
розвитку освіти»

19. Оксана Мироняк, міні-EdCamp Okhtyrka, 27.03.2017
«Ковток повітря для тих, хто прагне змінити українську
освіту»

10. Леонід Мироненко, міні-EdCamp Полтава, 25.02.2017
«Це світанок після тривалої полярної ночі»

20. Тетяна Лугова, міні-EdCamp Mariupol, 31.03.2017
«Простір для творчої співпраці»

11. Галина Левко, міні-EdCamp Lukovo, 04.03.2017
«Підіймає дух учительства, рухає вперед»

21. Надія Кравченко, міні-EdCamp Кропивницький, 01.04.2017
«Хвиля, яка руйнує стереотипи та очищує свідомість
від застарілих уявлень про педагогіку і вчителювання»

12. Євгенія Карлаш, міні-EdCamp Харків, 04.03.2017
«Можливість зустріти однодумців і однодумиць
у надихаючій, демократичній атмосфері»

22. Оксана Андрійчук, Камілія Седлецька, міні-EdCamp
Новоград-Волинський, 05.04.2017

«Море вражень, океан досвіду, які дарують натхнення, віру,
любов до своєї професії, прагнення змінити освіту на краще»

13. Лариса Грицюк, міні-EdCamp Mykolaiv, 17.03.2017
«Збирає людей, яким небайдуже майбутнє освіти України
і наших дітей»

23. Світлана Стельмах, міні-EdCamp Kherson, 07.04.2017
«Рух, що змінює освіту України зсередини»

14. Іван Стромило, міні-EdCamp Vinnytsia, 20.03.2017
«Зірка, яка вказує вчительству напрямок руху»

24. Алла Рябуха, міні-EdCamp Глухів, 08.04.2017
«Шанс змінити систему освіти для найзвичайнісінького
вчителя/-ки»

15. Наталія Кідалова, Наталія Савченко, міні-EdCamp
Мелітополь, 21.03.2017

Які цінності об’єднають спільноту відповідального вчительства? Дослідимо завдяки Happy Ukraine.

Сувенірна крамничка

Національний конкурс «Глобальна
учительська премія»

Відкриймо національний шлях до престижної міжнародної відзнаки разом
із Освіторією.

Нове у 2017! На численні прохання ми
виготовили лімітовану серію практичних
речей з логотипом EdCamp – для вас,
ваших колег і друзів. Виручені кошти –
на розбудову руху.

Молодь дебатує

Мандри з ЕдМандро

Оголосимо реєстрацію на участь у новій
хвилі україно-німецького проекту для розвитку критичного мислення.

Хочете зануритися в освітній простір
інших країн? Збирайте валізу! ЕдМандро
вже планує подорож до Фінляндії.

Освітній квест

Галерея руху

Будемо грати й шукати відповіді на несподівані запитання, підготовлені із Соняшником. Ну й куди ж без подарунків? :)

Хочете знати, як відбувалися мініEdCamp’и від Стрия до Маріуполя? Артефакти з усіх подій прибули до Харкова.
Вгадаєте, що звідки? ;-)

Реформометр

Чи вірять в успіх та підтримують реформу
освіти? Чи достатньо педагогам знань?
Якої допомоги потребують? Вимірюємо
на зустрічі з міністеркою.

ЕдФея і ЕдФей та Кемп
Хто вони?

Мабуть, усього ми ще й самі не знаємо ;-)

ЕдКемп у коробці

24 координаторки/-и міні-EdCamp`ів «інфікують» досвідом проведення (не)конференції у регіонах під час спільної сесії
та всі два дні.

«Перехрестя шляхів і особистостей, інтересів і здібностей,
прагнень і мрій, відкриттів і успіхів»
4
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Програма EdCamp Ukraine 2017

День перший, 29 квітня, субота
ТАЙМІНГ

ЩО ТА ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ, ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ?

6:15 - 8:45

Сніданок для гостей Харкова | Готель «Мир»
Ірина Железнякова і Артем Захаров, відповідальні за логістику EdCamp Ukraine 2017

8:30 - 10:00

Реєстрація, welcome-coffee, заповнення паспортів участі | Хол, двiр
Юлія Манохіна і Юлія Шпак, волонтеріат і гостинність на EdCamp Ukraine 2017

9:00 - 10:00

Прес-тур для медій | Хол, локація 2
Ірина Міньковська, речниця EdCamp Ukraine 2017, освітня продюсерка; Тетяна Ландесман, спiвзасновниця PR agency «Bagels&Letters»

10:00 - 10:30

Ласкаво просимо на EdCamp Ukraine 2017! Відкриття, відеозвернення сера Кена Робінсона, старт інституційної кампанії на Спільнокошті | Актова зала (локація 1)
Олександр Елькін, натхненник руху EdCamp в Україні, засновник Агенції продюсування освіти, і команда EdCamp Ukraine
Супроводжується скрайбінгом* від Artscribe. Пряма трансляція від IT Sector**

* Скрайбінг – техніка презентації, коли виступ ілюструється малюнками на дошці
** Посилання на трансляцію – http://bit.ly/streamedcampukraine2017

10:30 - 11:30

Я – навчаю і навчаюся або Три історії про те, як відповідально змінити світ | Актова зала (локація 1)
Марія Пєтрєска, учителька англійської мови, Македонія; Ірена Пранскевічуте, авторка курсів з емпатії та інтегрального мислення, Литва; Джованні Порчеллана, учений
Європейської організації з ядерних досліджень (CERN)
Старт національного етапу вчительської премії Global Teacher Prize
Оленка Северенчук, менеджерка конкурсу Global Teacher Prize в Україні
Супроводжується скрайбінгом від Artscribe. Пряма трансляція від IT Sector

11:30 - 13:00

Формуємо програму (не)конференції разом. Визначаємо цінності спільноти | Локації 2-4, 7-16
Зоя Зінов'єва, фасилітаторка «ICA Україна», співавторка проекту «Клуб Фаcилітаторів.UA»; Вікторія Андрієвська, керівниця проекту Happy Ukraine

13:00 - 13:45

Час обіду та відвідання інтерактивних стендів. Пiдсумкове обговорення цiнностей з делегатками/-ами вiд груп | Хол, двiр
Ірина Железнякова і Артем Захаров, відповідальні за логістику EdCamp Ukraine 2017

13:45 - 15:00

Знайомство з експертами/-ками паралелей 1.1 і 1.3 у форматі Speed Geeking**, загальне фото | Хол
Олександр Елькін, натхненник руху EdCamp в Україні, засновник Агенції продюсування освіти
Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
** Speed Geeking надасть можливість за короткий проміжок часу познайомитися з експертками й експертами у форматі 2-хвилинних презентацій, а також визначити пріоритетні для участі сесії

15:00 - 16:00

Робота з експертами/-ками в локаціях 2-19, Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
2

Кіра
Сухобойченко

3

Ольга
Пішель

5

Філіппе
Грейєр

ПОЛЬЩА

НІМЕЧЧИНА

УКРАЇНА, КИЇВ

БРАЗИЛІЯ

«Як дитячий
міжнародний рух Flying
Bag допомагає
учнівству і школам»

«Молодь дебатує:
як повірити в себе
і змінювати
суспільство»

«Інтегральне лідерство
в освіті: кого потребує
Нова українська
школа»

«Інтеграція
до світового
трансформаційного
руху в освіті»

Урок

Тренінг

Доповідь
з обговоренням

Проблемна дискусія

В
Маргарита
Тарасова

12

УКРАЇНА, КИЇВ

Доповідь
з обговоренням
Сесія від COCA-COLA
УКРАЇНА

№

В
13

Оксана
Якуніна
УКРАЇНА,
КРОПИВНИЦЬКИЙ

«Екологічна освіта
у школі»

16:00 - 17:30

4

Катерина
Ясько

З

З
14

Юлія
Сичіковa

6

Олександра
Гвоздецька
УКРАЇНА,
ПЕРШОТРАВЕНСЬК

«Blended Learning
на платформі
Open edX: традиції
та онлайн»

«Моделювання
многогранникiв»
Відкритий урок
з математики

15

16

Станіслав
Дрогаєв

«Як налагодити PR
своєї школи або
Що потрібно, аби вашу
школу не закрили»

«Безкоштовна освіта
в кращих навчальних
закладах світу
для талановитого
українського учнiвства»

«Як сучасній школі
зростити людину
майбутнього?»

«Як перетворити одну
сільську школу
на «Школу
майбутнього»
і надихнути інших»

Тренінг
Cесія від DESPRO

Доповідь
з обговоренням

А

10

Олег
Дерев'янко

Олег
Марущенко

11

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

«Живі письменники
в асортименті: «літчит»
як джерело кейсів
початкової школи»

«Сучасна освіта:
ефективний підхід
до нездійсненної мети»

«Гендерні дискримінації на уроці: стратегія
вчительської протидії»

Доповідь
з обговоренням

Тренінг
Сесія від КРОНА

УКРАЇНА, ОДЕСА

- номер локації

9

Тетяна
Стус

Майстер-клас

П

УКРАЇНА, КИЇВ

Ш

СЕСIЯ-СЮРПРИЗ

Майстер-клас

УКРАЇНА, КИЇВ

Доповідь
з обговоренням

8

УКРАЇНА, ХАРКІВ

З
Олексій
Толкачов

7

Олеся
Дяченко

С
Edu-Games
Ukraine – простір
ігромоделювання
та ігротворення

17

Воркшоп нон-стоп

З
Персональний
коучинг
від ICF (Міжнародна
Федерація Коучингу)

18

С

Ц

Обговорення відкритого
уроку з математики –
фасилітують
Лейла Алієва,
Стас Дрогаєв

6

19

Подорож
у професію
• Країна професій
Франсільванія

Індивідуальні
консультації

• Аутсорсинговий
колл-центр “Adelina”
(від’їзд о 15:00,
повернення до 17:00)

Сторітелінг

С

Ц

С

С

У

У

- компонент формули Нової української школи

Відверта бесіда з міністеркою Лілією Гриневич у запитаннях і відповідях «Про філософію і розбудову Нової української школи» (за результатами спільної
ініціативи Аспен Інститут Київ і EdCamp Ukraine). Вручення почесного знаку за проведення регіональних міні-EdCamp’ів | Актова зала (локація 1)
Олександр Елькін, натхненник руху EdCamp в Україні, засновник Агенції продюсування освіти
Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інститут Київ

УКРАЇНА, КИЇВ / ОДЕСА

Супроводжується скрайбінгом від Artscribe. Пряма трансляція від IT Sector

П

17:30 - 18:30 Учительські виступи в локаціях в локаціях 1-18, Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
1

Світлана Олексюк
УКРАЇНА, КИЇВ

«Свіжий вітер реформи –
де-юре та де-факто.
Нормативно-правовий
підмурок Нової української
школи»

2

3

4

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Віктор Громовий

5

УКРАЇНА,
КРОПИВНИЦЬКИЙ
«Інновації: місія
неможлива?»

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

6
Наталія
Драган
УКРАЇНА,
ПЕРШОТРАВЕНСЬК
«Складне речення:
весна, кохання,
детектив…»

Майстер-клас

Відкритий урок
з української мови

Доповідь з обговоренням

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Подорож
у професію

19

Логістичний центр
видавництва «Ранок»
(від’їзд о 17:30,
повернення до 19:30)

18:30 - 19:30 Робота з експертами/-ками в локаціях 1-20, Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
1
«Як провести
mini-EdCamр у своєму
закладі освіти»

Оксана Макаренко,
Іванна Коберник

2

УКРАЇНА, КИЇВ

Оксана Волошенюк,
Галина Дегтярьова

3

УКРАЇНА, КИЇВ

Олександра
Бородіна

4

5

УКРАЇНА, ХАРКІВ

УСЯ УКРАЇНА

УКРАЇНА, КИЇВ
«Педагогіка
партнерства.
Як спілкуватися
і знаходити спільну
мову з батьками?»

Сторітелінг
Сесія від регіональних
координаторок/-ів
освітніх
(не)конференцій

«Ландшафт сучасного
українського кіно: чому
воно є найважливішим
із мистецтв»

«Як зробити своє
позашкільне життя
здоровим та активним»
Майстер-клас

«Змінити освіту
за Кеном Робінсоном
або Чому творчість
врятує світ»

Обговорення
відкритого уроку
з української мови –
фасилітують
Лейла Алієва,
Олена Лисих

6

УКРАЇНА, КИЇВ /
ХАРКІВ

11

УКРАЇНА, КИЇІВ
«Інноваційний простір
для нового
вчителя/-ки:
нові виклики,
нові можливості»

Доповідь
з обговоренням
Дар’я Долгова,
Світлана Агапшук,
Наталія Коваль
УКРАЇНА, КИЇВ

В

П
12

Микола
Гоманюк

13

У
Микола
Скиба

14

Доповідь
з обговоренням
Галина
Калужна

Віктор
Круглов

7

С
15

Анатолій
Корнієнко

УКРАЇНА, ХЕРСОН

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, ЛЬВІВ

УКРАЇНА, КИЇВ

«Про квести у квесті
або Нові форми роботи
на уроці»

«Культура на дотик:
досвід переосмислення
музейного простору»

«Компетенції
майбутнього:
від риторики
до практики»

«Відкрита освіта
з Відкритим світом»

«Робототехніка
як ключова
STEM-дисципліна»

Педагогічний коучинг

Сторітелінг

Орлі
Фрідман

8

№

С

Сесія від ШКІЛЬНИЙ
СВІТ

- номер локації

А

9

Ірена
Пранскевічуте

США

КАНАДА

ЛИТВА

«Безбюджетний
маркетинг в освітній
діяльності»

«Як Khan Lab School
розробляє
дитинцентричні
навчальні практики
для всього світу»

«Мотивація учнівства
в класі мотивованого
вчительства. Як це
працює в канадській
Альберті»

«Як виховувати дітей
майбутнього
у сучасному класі»

П

Сесія від РАНОК

16

Edu-Games
Ukraine – простір
ігромоделювання
та ігротворення

К
17

Воркшоп нон-стоп

Сторітелінг
Skype-зв’язок
Персональний
коучинг
від ICF (Міжнародна
Федерація Коучингу)

С
18

Проблемна дискусія
Skype-зв’язок
Микита
Вірченко

Індивідуальні
консультації

У
20

«Кава як надихаючий
елемент освітнього
процесу»

Сторітелінг
Майстер-клас
від SWEETER

Урок
Сесія від ПРО.ЛЕГО

З

С

Ш

Ш

З

С

У

У

- компонент формули Нової української школи

19:30 - 22:00 Гала-вечеря, благодійна акція «Учительство – дітям» разом із міжнародним дитячим рухом «Летючий рюкзачок», нетворкінг, вільний мікрофон | Хол
Олександр Елькін, натхненник руху EdCamp в Україні, засновник Агенції продюсування освіти
Лейла Алієва, фасилітаторка відкритого уроку EdCamp Ukraine 2017
Ірина Куніцина, директорка Благодійного фонду Сергія Жадана
Юлія Леванда, керівниця проектів ХОБФ «Соціальна служба допомоги»
Кіра Сухобойченко, учениця, ініціаторка руху «Летючий рюкзачок»

10

Воркшоп

УКРАЇНА, ХАРКІВ

Тренінг
Доповідь
з обговоренням

Олена
Гарцула

УКРАЇНА, ХАРКІВ

Доповідь
з обговоренням

Майстер-клас

У
Андрій Журавльов,
Наталія Софій

Михайло
Комарницький,
Ганна Лелів

З

Програма EdCamp Ukraine 2017

День другий, 30 квітня, неділя
ТАЙМІНГ

ЩО ТА ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ, ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ?

6:15 - 8:45

Сніданок для гостей Харкова | Готель «Мир»
Ірина Железнякова і Артем Захаров, відповідальні за логістику EdCamp Ukraine 2017

8:30 - 9:00

Welcome-coffee | Хол, двiр
Ірина Железнякова і Артем Захаров, відповідальні за логістику EdCamp Ukraine 2017

9:00 - 10:00

Загальне відео з квадрокоптера, знайомство з експертами/-ками паралелей 2.1 і 2.2 у форматі Speed Geeking | Хол
Олександр Елькін, натхненник руху EdCamp в Україні, засновник Агенції продюсування освіти; Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка

10:00 - 11:00

Робота з експертами/-ками в локаціях 1-19, Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
1

Кирило
Формазюк

2

Остап
Стасів

4

Наталія
Довгопол

УКРАЇНА, КИЇІВ

УКРАЇНА, КИЇВ

ГРЕЦІЯ-УКРАЇНА

УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ

«Уся правда
про вуличні культури»

«Громадянська освіта –
революція свідомості
суспільства: як це
робити в школі?»

«Диференційований
підхід у навчанні:
як уникнути стресу
і не втратити
мотивацію»

«Розробка власного
проекту як етап
підготовки підлітків
до реального життя»

«Артскрайбінг
і Дизайн Мислення
для результативних
програм навчання
і проведення подій –
легко»

Доповідь
з обговоренням

Майстер-клас
Майстер-клас

В
Ірина
Баранова

11

Ц

Ш
12

Ілля Філіпов,
Вадим Черніков

13

Анна
Жарова

Ц
14

Олександра
Єгорова

5

Ігор
Заболотний

УКРАЇНА, ХАРКІВ

Закритий показ
документального
фільму «Street culture»

6

Людмила
Хорькова

ПОРТУГАЛІЯ

«Праведники
та байстендерс:
перемога Добра»

«Підготовка до ЗНО
у масштабі цілої
області: формат
Blended Learning»

«Надихніться,
щоб розпочати
використання
інноваційного підходу
SCRUM в освіті»

«Приїжджайте
й подивіться,
як португальське
учнівство надихає
своє учительство!»

Відкритий урок з історії

Сторітеллінг

«Приклади,
що надихають:
17 історій про те,
як вчительство
та учнівство роблять
світ кращим»

Сторітелінг

С

Воркшоп
Євген
Хлєбніков

15

П

УКРАЇНА, КИЇВ

«Думати треба
запитувати:
як розвивати
критичне мислення»

«Онлайн-освіта:
тренди, практики,
корисні матеріали»

«Технологія відкритого
простору в освітньому
процесі або «Startup
nation» з пелюшок»

«Особливості
позашкільної освіти
у США»

«Що ми знаємо про
пластик та як із ним
насправді можна
працювати в школах»

«Арсенал ідей –
мистецтво, наука
та інновації
в освітньому проекті»

Доповідь з мозковим
штурмом

Доповідь
з обговоренням

№

С

- номер локації

А

С

Ш

С

16

Ольга
Вієру

УКРАЇНА, ОДЕСА

З

10

Даніела
Венансіо

НІДЕРЛАНДИ

УКРАЇНА, КИЇВ

Доповідь
з обговоренням

9

Віллі
Війнандс

НІМЕЧЧИНА

ІЗРАЇЛЬ

Тренінг

8

Марайке
Хахемер

УКРАЇНА, ОДЕСА

УКРАЇНА, КИЇВ

Доповідь
з обговоренням

7

Сергій
Колебошин

УКРАЇНА,
КРИВИЙ РІГ

УКРАЇНА, КИЇІВ

Майстер-клас

11:00 - 12:00

3

Катерина
Гольцберг

С

17

Edu-Games
Ukraine – простір
ігромоделювання
та ігротворення
Воркшоп нон-стоп

18

Персональний
коучинг
від ICF (Міжнародна
Федерація Коучингу)

Д

У

19

Подорож
у професію

Навчально-науковий
центр Ландау

Індивідуальні
консультації

С

Воркшоп

У

Сторітелінг

(від’їзд о 10:00,
повернення до 12:00)

С

У

У

- компонент формули Нової української школи

Робота з експертами/-ками в локаціях 1-20, Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
1

Лоренцо
Ньюман

2

Лариса
Денисенко

3

Денис
Блощинський

4

Наталія
Чуприна

П'єр
Вініцкі

ІТАЛІЯ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

ФРАНЦІЯ

«Школа як соціальна
інженерія: 5 способів,
через які ваше
викладання формує
соціальні цінності»

«Художня соціальна
та правозахисна
література для дітей
і дорослих: яка?
навіщо? як?»

«Школа та вчитель /
вчителька як частина
громади і її важіль
змін»

«Щастя бути Учителем
/ Учителькою:
коучинг-парадигма
в освіті»

«Як можна виміряти
і покращити довіру
у взаєминах
учительство –
учнівство – батьки»

Елементи
майстер-класу

Майстер-клас

Воркшоп

Проблемна дискусія

В
Світлана
Ходячих

11

12

Обговорення
відкритого уроку
з історії – фасилітує
Лейла Алієва

6

С

УКРАЇНА,
с. КОЛОНЩИНА

УКРАЇНА, КИЇВ

13

Яна
Осипова

У
14

Рімма
ель Джувейді

«Інтегральна освіта
та єдиний освітньокультурний простір
у громаді»

П
Катерина
Гурiна

15

16

Павло
Худ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, ОДЕСА

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, СТРИЙ

«Мистецтво створення
писанок»

«5 способів надихнути
себе на вивчення
англійської мови»

«IT2School – це IT
для школи. Чим ми
можемо бути корисні?»

«Учителювання
як лідерство – бути
агенткою/-ом змін
у класі та школі»

«Агропрофесiї: мiфи
та реальнiсть»

«Як поєднати етику,
політику та економіку,
щоб вийшла навчальна
програма?»

Тренінг

Доповідь
з обговоренням

Доповідь
з обговоренням

Сесія від ЛІНГВІСТ

В
№

У

- номер локації

А

Доповідь
з обговоренням

Сторітелінг
Сесія від DESPRO

П

УКРАЇНА, ХАРКІВ

Майстер-клас

7

Олена
Сас

Воркшоп

З
Ганна
Шовкалюк

5

8

Хасмік
Курєгян

17

Воркшоп нон-стоп

ФІНЛЯНДІЯ

ІТАЛІЯ

«Учительство
як рефлективний
професіоналізм»

«Менше є більше:
історія успіху фінської
системи освіти»

«Навчання науці –
це круто, а тут ви
дізнаєтесь, чому!»

Тренінг
Skype-зв’язок

Дистанційний воркшоп
Skype-зв’язок

Тренінг

У
18

Персональний
коучинг
від ICF (Міжнародна
Федерація Коучингу)

У

С
Олександр
Поприго

С

Кафетерій

УКРАЇНА, ДНІПРО

Індивідуальні
консультації

Готуємо роли –
розвиваємо дрібну
моторику :-)
Сесія від брендшефа ресторану
МАФІЯ

Доповідь
з обговоренням

С

10

Джованні
Порчеллана

ВІРМЕНІЯ

С

Edu-Games
Ukraine – простір
ігромоделювання
та ігротворення

9

Арне
Верхеген

С

З

С

У

У

- компонент формули Нової української школи

12:00 - 13:00

Знайомство з експертами/-ками паралелей 2.3 і 2.5 у форматі Speed Geeking | Хол
Олександр Елькін, натхненник руху EdCamp в Україні, засновник Агенції продюсування освіти; Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка

13:00 - 13:45

Час обіду та відвідання інтерактивних стендів | Хол, двiр
Ірина Железнякова і Артем Захаров, відповідальні за логістику EdCamp Ukraine 2017

13:17 - 13:42

Приймаються від команд заповнені квестові форми | Локація 18 (двір)
Руслан Шаламов, керівник ТО «Соняшник», і Андрій Панченков, Український центр оцінювання якості освіти

13:45 - 15:30

Як упоратися зі стресом і вигоранням, працюючи в освіті | Актова зала (локація 1)
Боб ван де Вен, коуч і консультант в галузі освіти, Нідерланди / Німеччина

Перегляд пантомім від учасниць/-ків освітнього квесту | Двiр
Руслан Шаламов, керівник ТО «Соняшник», і Андрій Панченков, УЦОЯО

Вплив децентралізації на освіту. Зміни, що потребують обговорення
Оксана Гарнець, керівниця Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Оголошення цінностей спільноти
Вікторія Андрієвьска, керівниця проекту Happy Ukraine
Нагородження за перемогу в освітньому квесті
Команда EdCamp Ukraine
Супроводжується скрайбінгом від Artscribe. Пряма трансляція від IT Sector

15:30 - 16:30

Робота з експертами/-ками в локаціях 1-19, Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
Боб ван де Вен

1

2

Галина
Усатенко

3

Богдан
Лепявко

Жанна Пархоменко, 4
Євгенія Сидельнікова

Марина
Крісов

5

6

Наталія
Черевко

7

Сергій
Самокрик

8

Маргрет
Расфельд

9

Хадлі
Фергюсон

НІДЕРЛАНДИ

Воркшоп

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

ІЗРАЇЛЬ

УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ

УКРАЇНА, КИЇВ

НІМЕЧЧИНА

США

«Громадянська освіта
в Новій українській
школі: нові смисли й
нові практики»

«Чому велосипед –
це частина майбутнього
та що мають знати діти
про сталий розвиток
суспільства»

«Не боїмося
«синіх китів»
або Як протидіяти
кібер-підбурюванням
до суїцидальної
поведінки підлітків»

«Інклюзія –
тьюторство:
діти з особливими
потребами»

«Life in the Future»

«Тренди і технології
DIGITAL»

«Як зробити освіту
надихаючою
та інновативною
для сталого розвитку
своєї школи»

«Сила EdСamp’у:
спілкуйтеся з людьми
з руху EdСamp із США»

Доповідь
з обговоренням

Ш
11

В
12

Катерина
Шляміна

Доповідь
з обговоренням

В
13

Галина
Ткачук

Відкритий урок
з англійської мови

Сесія від VODAFONE

В

Майстер-клас

14

Ольга Андрусик,
Ганна Єфімцева

П
Володимир
Селіваненко

15

П
16

Настя
Мельниченко

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

«Децентралізація освіти
в громаді: нові
можливості та ризики»

«Твори! Досліджуй!
Вивчай! Новий погляд
на проектне навчання
в англійській»

«Сучасна дитяча
книжка в початковій
школі: читання,
міркування, дискусія,
творчість»

«Пісок та казка:
сучасні інструменти
вчительства
у подоланні
дискримінацій»

«Права людини:
від теорії до практики»

«Розмови з дітьми
про сексуальне
насильство:
як і навіщо?»

Доповідь
з обговоренням

Тренінг

Сесія від AMNESTY
INTERNATIONAL

Доповідь
з обговоренням

№

Доповідь
з обговоренням

Майстер-клас

Д

Сесія від ЛIНГВIСТ

- номер локації

А

З

Ц

З

Сторітелінг

Доповідь
з обговоренням

УКРАЇНА, САМБІР

Сесія від DESPRO

10

МАКЕДОНІЯ

«Нові лідерські ролі
в освіті»

Сергій
Пазюк

Марія Пєтрєска

З
Edu-Games
Ukraine – простір
ігромоделювання
та ігротворення

17

Воркшоп нон-стоп

Надихаюча промова
Skype-зв’язок
Персональний
коучинг
від ICF (Міжнародна
Федерація Коучингу)

Ш
18

Особлива сесія
із засновницею руху
EdCamp
Skype-зв’язок

«Викладання в класі
без паперів»
Сторітелінг
Сесія від MICROSOFT
УКРАЇНА

У

З

19

Подорож
у професію

Галерея під відкритим
небом з Гамлетом
Зіньковським

Індивідуальні
консультації

(від’їзд о 15:00,
повернення до17:00)

Доповідь
з обговоренням

В

З

С

У

У

- компонент формули Нової української школи

16:30 - 17:30 Учительські виступи в локаціях 1-18, Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
Ганна
Дудіч
УКРАЇНА, КРОПИВНИЦЬКИЙ
«Як виховати справжніх
глобальних громадян
і громадянок»
Майстер-клас
Skype-зв’язок

1

2

3

4

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Сергій
Горбачов
УКРАЇНА, КИЇВ
«Як дошкульна шкільна
проблема може покращити
імідж школи»
Майстер-клас

5

Обговорення відкритого
уроку з англійської мови –
фасилітують
Лейла Алієва,
Катерина Остапчук

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

Учит-ка
сесія

УКРАЇНА, КИЇВ / ХАРКІВ

Програма EdCamp Ukraine 2017

День другий, 30 квітня, неділя
ТАЙМІНГ

ЩО ТА ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ, ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ?

17:30 - 18:30

Робота з експертами/-ками в локаціях 1-20; Олена Малахова, програмна координаторка EdCamp Ukraine, освітня продюсерка
Надія
Копаниця

1

2

Іван
Іванов

Євгенія Ковальова, 3
Руслан Комаровський

Олексій Вінніченко, 4
Анастасія Терещенко

Влада
Хіменко

5

Яугєній
Пухач

6

Михайло
Дьомшин

7

Сергій
Жадан

8

Денис
Ткачов

10

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

ГРУЗІЯ

БЄЛАРУСЬ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

ІЗРАЇЛЬ

Україна, ХАРКІВ

«60 секунд:
усі скажуть,
усіх почують»

«10 секретів
супер-учителя/-ки:
інструменти
та практичні поради»

«ЯКлас – освітній
портал для сучасної
школи»

«Кожна дитина – актор
або акторка»

«Перехід на модульну
освіту в Грузії:
труднощі й успіхи»

«TeenGuru – школа
підприємництва
для підлітків»

«Шкільний
краудфандинг: як це?»

«Література в школі:
кому це потрібно?»

Доповідь
з обговоренням

Доповідь
з обговоренням
Skype-зв’язок

«Мистецтво залучення
ресурсів міжнародних
донорів для реалізації
соціальних проектів»

Доповідь
з обговоренням

Доповідь
з обговоренням

«Неформальна освіта
як основа сучасного
педагогічного
мистецтва»
Проблемна дискусія
Skype-зв’язок

Майстер-клас

Майстер-клас

Спеціальна сесія

Сторітелінг
Сесія від ТЕСТО Kids

Тренінг
Сесія від РАНОК

У
Сергій
Корнилюк

11

У
Карина Цернова,
Тетяна Сирицина,
Ірина Скобелева

12

Олександр
Елькін і команда
EdCamp Ukraine

С
13

УКРАЇНА, КИЇВ
УКРАЇНА, ХАРКІВ
«Як навчити українських
тінейджерок/-ів
змінювати свої міста
(досвід проекту «Агенти
змін» МАН)»

«Рух EdCamp в Україні
– від мрії до спільноти»

«Три кроки
до зниження рівня
насильства в школі»

Надихаючий
сторітелінг

Доповідь
з обговоренням

№

С

- номер локації

В
Зоя
Зінов'єва

14

С
Анна
Інюшкіна

15

С
Євгенія
Левінштейн

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

«Батьки і педагоги
у вихованні дітей:
консенсус можливий»

«Глинотерапія
для всіх»

А ви вмієте грати
в "Мафію"?

Майстер-клас

Майстер-клас

16

К
Edu-Games
Ukraine – простір
ігромоделювання
та ігротворення

17

Воркшоп нон-стоп

З
Персональний
коучинг
від ICF (Міжнародна
Федерація Коучингу)

18

Індивідуальні
консультації

Богдан
Лепявко

Ц
19

В
А

У

К
Микита
Вірченко

УКРАЇНА, КИЇВ

УКРАЇНА, ХАРКІВ

«Вело для дорослих»

«Кава як надихаючий
елемент освітнього
процесу»

Практикум

20

Майстер-клас
від SWEETER

Демонстрація методу
фасилітації

Тренінг

П

У

В

С

У

- компонент формули Нової української школи

18:30 - 19:30 До нових зустрічей на EdCamp Ukraine! Закриття, заповнення анкет зворотного зв’язку, вручення сертифікатів, фуршет | Актова зала (локація 1), хол
Олександр Елькін, натхненник руху EdCamp в Україні, засновник Агенції продюсування освіти

19:30 - 21:00 «Зал очікування» для гостей Харкова | Хол
Ірина Железнякова і Артем Захаров, відповідальні за логістику EdCamp Ukraine 2017

Компоненти формули Нової української школи
З

Новий ЗМІСТ освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

У

Умотивований УЧИТЕЛЬ, який має свободу творчості й розвивається професійно.

В

Наскрізний процес ВИХОВАННЯ, який формує цінності.

Д

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

П

ПЕДАГОГІКА, що ґрунтується на ПАРТНЕРСТВІ між учнем, учителем і батьками.

Ц

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноЦЕНТРИЗМ.

Ш

Нова структура ШКОЛИ, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

К

Справедливий розподіл публічних КОШТІВ, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

С

Сучасне освітнє СЕРЕДОВИЩЕ, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.

Гроно можливостей
Під час (не)конференції ви маєте змогу в режимі нон-стоп:
• знайти однодумиць і однодумців за інформацією та фото у паспортах участі,
що розміщені у холі,
•

9

Діма
Зіцер

поспілкуватися за горнятком кави або чаю з колегами у безкоштовному кафетерії,

• об’єднатися в неформальні команди та отримати неймовірні відчуття, проходячи освітній квест,
• відвідати інтерактивні зони партнерів DESPRO, Amnesty International, ПРО.ЛЕГО, Освіторія, Літературні посиденьки, книжкову галерею від «Ранок», «Основа», «Шкільний світ»,
«Лінгвіст» і «Літопис», отримати кваліфіковані поради зі стилю від Вікторії Ткачової та спробувати переробляти пластик із Євгеном Хлєбніковим, а також
• сфотографуватися* на пам’ять у дизайнерській фотозоні з атрибутами Нової української
школи за допомогою наших друзів Дарини Лимаренко, Максима Андріянова і Ульяни Рудич
або наодинці у безкоштовній фотокабінці біля стенду Освіторії,
•

взяти участь у зйомках наших відеолітописців Кирила Формазюка та Олексія Рогачова та

•

залишити творчий відгук про EdCamp Ukraine 2017.

* після події ви зможете завантажити світлини за допомогою унікального QR-коду,
що нанесений на Ваш бедж, на партнерському сайті http://idsymb.com та в один клік поділитися з друзями в соцмережах.
Дізнайтеся більше про національних і міжнародних експерток/-ів та зміст запропонованих
сесій на сайті EdCamp Ukraine 2017 за посиланням http://bit.ly/sessionsedcampukraine2017.
Усі вони також підготували для Вас цікавий факт про себе і головне – практичний крок, який
Ви зможете зробити після їхньої сесії вже завтра!
Робочі мови EdCamp Ukraine 2017: українська, англійська і російська – з перекладом;
оскільки очікується участь людей з 20-ти країн, мова спілкування, зручна для всіх, щоразу
обиратиметься автономно в кожній локації.
Прохання. Одночасно в одній паралелі відбуватиметься 20 сесій. Будь ласка, поставтеся
з розумінням до того, що ми обмежили кількість місць для участі у кожній з локацій
30 особами. Не турбуйтеся, якщо не зможете щось відвідати – усі експертні виступи будуть
доступні
у
відеозаписах
після
заходу
на
нашому
офіційному
каналі
http://youtube.com/c/edcampukraine. Пам'ятайте також про те, що Ви завжди можете поспілкуватися – як одне з одним, так і з усіма експертками/-ами – у неформальній обстановці
протягом обох днів.

Візуальний конспект з Artscribe – просто!

У

У

План локацій EdCamp Ukraine 2017. Професії майбутнього
1 поверх

Увага, кількість місць в автобусі – 40.

2 поверх

Локація
5

цокольний
поверх

Лiтпосиденьки
Amnesty Int.

Локація

Фотозона

ФотоПРО.ЛЕГО будка

Лінгвіст
Хто звідки

Галерея
руху
EdCamp

Ранок

Освіторія

Локація
2

Стиль

Гардероб

Переробка
пластику

Локація
18

Шк. світ
Основа

Крамничка

DESPRO

Локація
3

WC

Літопис

Хол

4

Зона відгуків

Локація
19

ВХІД

Локація
20

• Локація 1 (актова зала) – Учителька / учитель
• Локація 2 – Герокінезіологиня / герокінезіолог
• Локація 3 – Естетист / естетистка
• Локація 4 – Аналітик / аналітикиня
автотранспорту
• Локація 5 – Спеціалістка / спеціаліст
із сонячних технологій
• Локація 6 – Шкільний дієтолог / дієтологиня
• Локація 18 (надворi) – Ренатуралізатор /
ренатуралізаторка
• Локація 19 (надворi) – Персональний
веб-менеджер / персональна веб-менеджерка. Виїзнi сесiї «Подорож у професiю»
• Локація 20 (кафетерiй на свiжому повiтрi) –
Містопланувальниця / містопланувальник

2 поверх
• Локація 6 – Шкільний дієтолог / дієтологиня

Локація
11

Локація
10
Балкон

Локація
12

Локація
9
Балкон

Локація
7

в будь-який куточок країни. Оскільки логістичні центри
відіграють важливу роль в інфраструктурі сучасної економіки та, за прогнозами футурологів, видозмінюватимуться
і ставатимуть центрами продажу будь-яких товарів у майбутньому, варто побачити як працює система, яка щодня
переправляє тисячі книжок.

Дитяча країна професій Франсільванія

вул. Котельниківська, 5;
www.ranok.com.ua

(виїзд 29 квітня о 15:00)

Франсільванія – унікальний для України інтерактивний
центр професій, де діти від 2 до 16 років можуть «приміряти» ролі дорослих, щоб не помилитися з вибором у майбутньому. Археологічна студія, банк, ветеринарна клініка,
наукова лабораторія, видавництво, готель, ферма, дім
моди та багато іншого – де буде працювати сьогоднішнє
учнівство за 5-10 років? Які професії залишаться незмінними, набудуть нового сенсу, а які – взагалі зникнуть?
Як обрати професію, в якій особистість реалізується найбільш вдало? Після відвідання знатимете, як краще допомагати дітям обирати майбутню професію, у тому числі
серед тих, що, можливо, ще не існують.

Навчально-науковий центр Ландау

(виїзд 30 квітня о 10:00)
ЛандауЦентр – місце, яке зарадить, якщо у вашій школі так
не вистачає належного обладнання кабінетів хімії, фізики,
трудового, у яких навчання перетворювалося б на задоволення, а процес пізнання ставав би сенсом життя. Маєте
унікальну можливість відвідати навчальний центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
та кімнату Високих енергій, створені за ініціативи університетської громадськості та Асоціації випускників, викладачів і друзів університету. Сходи Якова, трансформатор
Тесли та інші унаочнені експерименти можна не тільки
побачити, а й подумати, як відтворити у своєму навчальному закладі.

м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44б;
www.fransilvaniya.com.ua

Аутсорсинговий колл-центр “Adelina”

1 поверх

Локація
8

Подорож у професію або Виїзні сесії програми

Локація
13

Локація
6

• Локація 7 – Посол / посолкиня з культури
компанії
• Локація 8 – Міський фермер / міська фермерка
• Локація 9 – Аудиторка / аудитор екосистем
• Локація 10 – Консультантка / консультант
з питань роботів
• Локація 11 – Цифровий мемуарист / цифрова мемуаристка
• Локація 12 – Дизайнер / дизайнерка ігрофікації
• Локація 13 – Експертка / експерт
зі спрощення

(виїзд 29 квітня о 15:00)
Adelina Call Center – один з найбільших аутсорсингових
контакт-центрів
України,
який
обслуговує
понад
150 проектів у 17-ти країнах світу. Це місце ідеальне для
старту кар’єри після школи і допомагає молоді виробити
витривалість, стресостійкість, уміння працювати в команді
та вести перемовини – м’які навички, якими мають володіти випускники/-ці Нової української школи. Наразі як місце
своєї першої роботи молодь все частіше обирає сферу
пошуку та підтримки клієнтів, продажів телефоном,
підтримки рекламних кампаній, анкетування й опитування,
і за прогнозами попит на працівниць/-ків цієї сфери зростатиме. Тримайте руку на пульсі!

Площа Свободи, 6;
www.landaucentre.org

Галерея під відкритим небом Гамлета Зіньковського

(виїзд 30 квітня о 15:00)
Майстернею художника Гамлета Зіньковського, одного
з найвідоміших стріт-артерів України, ви пройдетеся
у супроводі самого митця. У 2013 році з 2-ма проектами –
«Наодинці з собою» і «Книга людей» – він представляв
нашу країну на 53-ій Венеціанській бієнале. Гамлет готовий
запросити педагогів до власної квартири-майстерні, щоб
розказати про те, що таке бути художником у 21 столітті,
як змінилося значення цієї професії i чи може та/або повинен митець впливати на розвиток міста і суспільства.
Гарантуємо вам новий погляд на те, як можна говорити
про сучасне мистецтво із нинішніми дітьми в школі.

м. Харків, вул. Академіка Павлова, 82;
www.adelina.com.ua

Сучасний логістичний центр видавництва «Ранок»

Цокольний поверх
• Локація 14 – Архітектор / архітекторка
віртуальної реальності
• Локація 15 – Інженерка / інженер 3D-друку
• Локація 16 – Консультантка / консультант
з цифрової валюти
• Локація 17 – Бібліотекар / бібліотекарка

Локація
17
Локація
16

Локація
15

Локація
14

12

№

- номер локації
- iнтерактивнi стенди

(виїзд 29 квітня о 17:30)
Логістичний центр видавництва «РАНОК» – єдиного видавництва в Україні, яке обладнало власний Цифровий Логістичний Центр для оперативної доставки продукції

Адресу дали обіцянку не розголошувати
www.facebook.com/gamletzinkovsky

4 важливі документи, які лежать у Вашiй сумці
освіту». Згідно з концепцією НУШ «потужну державу
і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота
відповідальних громадян, активних і підприємливих; саме
таких повинна готувати середня школа України». І саме
таких збирає в унікальну спільноту відповідального вчительства EdCamp Ukraine!

Під час реєстрації Ви отримуєте не просто набір участі,
а цілу скарбничку у стильній фетровій сумці. Там Ви знайдете багато корисних матеріалів, але на 4 з них радимо
звернути особливу увагу, адже вони були створені, у тому
числі, і завдяки спільноті відповідального вчительства.

Нова українська школа: концептуальні засади – доку-

Нова українська школа: основи Стандарту освіти –

мент,
що
з’явився
в
результаті
громадськодержавного діалогу тривалістю понад 3 роки, простою
мовою пояснює ідеологію докорінних змін в освіті,
що закладаються в проекті нового базового закону «Про

декларовані державою вимоги до обов’язкових результатів навчання учениць/-ів на рівні початкової, базової і старшої школи. Ці вимоги викладено в нормативному докумен13
11

Які документи варто скасувати, а які – залишити, змінити
чи перевести в електронний формат? Чи є регіональні
відмінності в освітній бюрократії? Від кого залежатимуть
зміни? Куди завело нас полювання на Бюрокразавра? –
читайте у звіті, який дає можливість діяти.

ті, який а) окреслює, якими вміннями має володіти учень /
учениця після кожного етапу навчання; б) упорядковує
зміст освіти, враховуючи високу динамічність сучасного
світу, сьогоднішні і майбутні потреби учнівства, учительства та суспільства загалом; в) має стати орієнтиром для
батьків, учнівства, працедавців у розумінні цілей освітнього процесу, а для вчительства – ще й документом, який
допоможе їх реалізовувати; г) активізувати зусилля всіх
партнерів школи для громадської підтримки освітнього
процесу.

В EdCamp Ukraine 2017 беруть участь

Форма освітнього квесту знадобиться тим, хто захочуть

а) познайомитися та об’єднатися в команди, б) відчути
запал гри і змагання, в) знайти неочікувані відповіді
на незвичайні запитання, г) пірнути на найглибший рівень
програми (не)конференції, д) випробувати навички
ХХІ століття та квестовий формат на собі та, зрештою,
е) отримати торбу подарунків! Починайте одразу, як тільки
закінчите читати це речення, встигніть здати заповнену
форму (одну на команду) чітко з 13:17 до 13:42 у локації 18
(надворі), та о 14:30 будьте в локації 1 – неймовірні емоції
обіцяємо!

Діти і папери: як досягти балансу у школі? Результати

соціологічного дослідження, проведеного нашою командою на анонімній, безкоштовній і безоплатній основі серед
6 399 педагогів і 2 282 осіб зі шкільних адміністрацій, які
аналізували наявний документообіг своїх навчальних
закладів і реальні шляхи його розвантаження. Скільки
насправді часу в освітянському робочому тижні?

GLOBAL TEACHER PRIZE в Україні!
тя премії. Це не залежить від того, чи ви навчаєтеся у школі
зараз і вважаєте, що ваш педагог заслуговує на перемогу
в конкурсі, чи завершили навчання багато років тому.
Після номінування учитель/-ка отримає вітальний лист від
команди Освіторії та пропозицію взяти участь у конкурсі.

Усі ми були учнями чи ученицями або є ними зараз. Це те,
що об’єднує. Ми можемо ностальгувати за школою
і згадувати її з позитивом, можемо мати не дуже приємні
спогади, але в кожного є вчитель або вчителька,
які вплинули на світогляд, підтримали у найскладніші
моменти, виходили за рамки, робили щось більше, аніж
просто викладали свій предмет, нехай і якісно, надихали
на шаленства і вчили не боятися рухатися вперед. Як часто
ми згадуємо цю людину? Коли бачили востаннє?
Чи говорили «спасибі»?

Для того, щоб подати заявку або бути номінованою/-им
на здобуття премії, потрібно зовсім небагато: досягти
18-річного віку, працювати у школі (клас, предмет, форма
власності навчального закладу, наявність педагогічного
дипломуму значення не
мають) та бути частиною
викладацького
штату
(директори/-ки і заступники можуть подаватися
на здобуття премії лише у
випадку,
якщо
вони
мають години практичного викладання).

Перший етап конкурсу
Global Teacher Prize, який
стартує в Україні, –
чудова нагода зробити
це.
Цього року під час Global
Education and Skills Forum
у Дубаї громадська спілка
«Освіторія»
підписала
меморандум про співпрацю з Varkey Foundation. Відтепер у рамках
усесвітньої премії Global Teacher Prize в Україні щороку
проводитиметься національний конкурс Global Teacher
Prize Ukraine, основна мета якого – популяризація та підвищення престижу вчительської професії, а також долучення
педагогів України до світової освітянської спільноти.

Більш
важливими
засадничі критерії.

є

Кого ж шукають у Global
Teacher Prize Ukraine?
Людину, яка працює в школі і
МРІЄ… …підтримуючи розвиток ідей, які відкривають
доступ до якісної освіти дітям з усіх верств суспільства,
НАДИХАЄ… …інших викладачів/-ок своїм позитивним
прикладом, використовує інновації в навчанні, займається
громадською роботою, робить більше, аніж викладає
предмет,
ЗМІНЮЄ… …своє оточення, готуючи учнів і учениць до
ефективності в глобалізованому середовищі, щоб виховати їх громадянами/-ками світу.

EdCamp Ukraine радо приймає партнерство у такій потрібній учительству ініціативі, адже символічно, що саме
на EdCamp Ukraine 2015 про цю премію розповів Марк
Тьюрел, а учасниця (не)конференції Ганна Дудіч увійшла
до TOP 50 кращих педагогів світу!
Щорічна нагорода у $ 1,000,000 вручається учительці /
учителеві за видатний внесок у професію. Премію засновано, щоб підкреслити важливість педагогів і той факт,
що в усьому світі їхні зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні. Мета премії – відзначити досягнення педагога не лише відносно свого учнівства, а й відносно
суспільства.

Що ж отримає переможець / переможниця?
• Грошовий приз у сумі 100 000 гривень
• Участь у Global Education and Skills Forum 2018 у Дубаї
• 1 рік безлімітної участі у тренінгах та курсах від «Освіторії»
• Призи від партнерів
Стежити за перебігом конкурсу ви можете за публікаціями з хештегами #GTPUkraine #вчителіважливі
#teachersmatter на сторінці у Фейсбук за посиланням:
https://www.facebook.com/Osvitoria.org/.

Ми впевнені, що в спільноті відповідального вчительства
чимало педагогів, гідних не тільки бути номінованими
на премію, а й отримати її в руки. Тож із чого почати?
Заповнення аплікаційних форм розпочинається 15-го
травня. Цікаво, що не лише освітяни безпосередньо подаватимуть заявки, а й будь-хто може запропонувати кандидатуру своїх улюблених вчителя або вчительки на здобут-

ПІДТРИМАЙТЕ розбудову руху
EdCamp в Україні НА BIGGGGIDEA.COM

і отримайте унікальний подарунок на пам’ять

На
будь-які
запитання
щодо
премії
радо
відповість
Оленка Северенчук, менеджерка освітніх креативних проектів
Громадської спілки «Освіторія»
+380 93 84 18 656, sol@osvitoria.org
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Подробиці за посиланням
http://bit.ly/supportedcampukraine2017

