ПОСТ-РЕЛІЗ ТРЕТЬОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЇ
ДЛЯ ШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
EDCAMP UKRAINE 2017
29 та 30 квітня 2017 у Харкові відбулася Третя національна (не)конференція EdCamp
Ukraine. У ній взяли участь 716 вчителів та вчительок з 25 регіонів України, міністерка
освіти і науки України Лілія Гриневич і 135 міжнародних експерток і експертів з 20 країн.
Головною темою (не)конференції стала концепція «Нова українська школа» — план
міністерства щодо реформування середньої школи, а також інноваційні методики
навчання та підвищення кваліфікації, у тому числі — відкриті уроки, на яких діти
оцінювали роботу вчительства. Загалом під час (не)конференції було проведено 220
різних сесій: лекцій, дискусій, тренінгів та семінарів загальною тривалістю 160 годин.
Після EdCamp Ukraine 2017 запрацює ефект «довгого хвоста»: роз'їхавшись регіонами,
учасниці й учасники EdCamp Ukraine 2017 проводитимуть міні-(не)конференції для
спільнот своїх населених пунктів, розповсюджуючи ідею активного й відповідального
учительства всією країною.
Організатори, та й самі учасниці й учасники EdCamp Ukraine 2017, називають себе «білими
воронами». Цього разу їх зібралося 716 з усіх куточків України. Компанію їм склали такі
ж білі ворони, які «прилетіли» з інших країн — колеги, експерти/-ки, менеджери/-ки.
До спільноти звернулися в спеціальних відеозаписах міжнародний радник у сфері освіти
сер Кен Робінсон і виконавча директорка EdCamp Foundation Хадлі Фергюсон. На відкритті
та після нього перед колегами виступили в форматі TEDx педагоги-практики:
• учителька англійської мови Марія Петреска (Македонія),
• авторка курсу з емпатії та інтегрального мислення Ірена Пранскевічуте (Литва),
• учений Європейської організації ядерних досліджень (CERN) Джованні Порчеллана
(Швейцарія),
• освітній експерт Лоренцо Ньюман (Італія),
• менеджерка проекту Inspire Your Teacher Даніела Венансіо (Португалія).
Як у зверненнях, так і в обговореннях звучала одна ідея — у відповідального вчительства
у всіх країнах є спільні цінності: освіта, гідність, свобода, мир. Ціннісні орієнтири вчителів
і вчительок визначали на (не)конференції в дослідженні Happy Ukraine — виявилося,
що для них понад усе любов, свобода, життя, сім'я, здоров'я. А ще в українського
відповідального вчительства є магістральна тема для розмови: якою буде нова українська
школа?
Розповіла учасникам/-цям (не)конференції про цю концепцію сама міністерка освіти і науки
України Лілія Гриневич — також учасниця EdCamp Ukraine 2017. «Місія освіти —
відкривати світ. А світ дуже швидко змінюється, тому повинна змінюватися школа,
повинні змінюватися ми, — звернулася міністерка до колег. — Я хочу, щоб ми з вами
стали тими, хто зможе повести за собою інших педагогів. Тих, хто не вірять, що щось
зміниться. Тих, хто не бажають змінюватися, але змушені будуть це зробити в новій
українській школі».
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EdCamp Ukraine 2017 підтримала і Марина Порошенко. Особливу увагу першої леді
привертає тема створення в Україні інклюзивного освітнього середовища, яке стане
запорукою зміни ставлення до людей з інвалідністю: «Ми повинні усвідомити,
що здатність сприймати не таких, як ми — важливий показник рівня свідомості нації, —
вважає Марина Порошенко. — Упевнена, що завдяки вчительській небайдужості
та нашим спільним зусиллям, українські діти з особливими освітніми потребами
отримають реальний шанс на повноцінне суспільне життя».
Інклюзивній освіті на EdCamp Ukraine 2017 були присвячені й чимало сесій, зокрема, з цієї
теми виступила міжнародна консультантка з питань інклюзивної освіти Марина Крісов
(Ізраїль).
Реформу освіти не просто обговорювали — учасниці й учасники події прожили два дні
в «новій українській школі», вивчаючи 10 компетентностей і 9 компонентів її формули,
вимірюючи довіру до реформи за допомогою «реформометра», самостійно формували
програму, самі вибирали для себе сесії з 220 опцій підвищення кваліфікації, ставали
спікерами та спікерками, брали участь в освітніх квестах, проведенні та обговоренні
відкритих уроків. А щоб сформувати збірний 9 клас для відкритих уроків та допомогти
вчителькам отримати якісний зворотній зв'язок від учнівства, до Харкова завітали
15 школярів та школярок зі Станично-Луганського району — їх привіз на EdCamp Ukraine
2017 «Благодійний фонд Сергія Жадана».
Для дітей у організаторів була особлива програма: вони працювали над створенням
масштабних LEGO-конструкцій, крутили антидискримінаційне колесо, дізнавалися
про екозберігаючі практики, засвоювали безпечну їзду на велосипедах, розробляли
соціальні проекти, ходили на екскурсії Харковом. І учнівство, і вчительство вивчали
професії майбутнього під час виїзних сесій на сучасних підприємствах і навіть на входах
до локацій.
«Готувати дітей до майбутнього життя, а не до іспитів — місія, яку виконують «білі
ворони» EdCamp Ukraine. Тут вони вільно розмірковують, обмінюються досвідом
практичної діяльності, створюють горизонтальні зв'язки, ставлять запитання
представницям і представникам влади, — розповідає голова оргкомітету EdCamp Ukraine,
радник міністра освіти і науки України Олександр Елькін. — А наша місія — створювати
та підтримувати рух «білих ворон», тому що головне відбуватиметься саме після
завершення національної (не)конференції».
Після EdCamp Ukraine 2017 — це конкурс Global Teachers Prize Ukraine, який стартував
на (не)конференції завдяки зусиллям ГС «Освіторія», національний етап премії,
яку називають «вчительським Оскаром». Минулого року вчителька Ганна Дудіч
з Кропивницького стала однією з 50 педагогів, які вийшли до фіналу всесвітнього етапу
Global Teachers Prize, — на EdCamp Ukraine 2017 року з нею можна було поспілкуватися
скайпом. А національний етап премії відбудеться в Україні вперше.
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Так званим ефектом «довгого хвоста» — продовженням активностей після самої події —
буде й створення груп активних вчительок і вчителів на місцях, регіональні (не)конференції.
У 2016 — 2017 навчальному році їх було 24, у новому сезоні має бути більше, упевнені
організатори.
«EdCamp і в Україні, і в усьому світі заснований на ідеї спільного навчання: коли люди
збираються й самі вирішують, що саме вони хочуть дізнатися, чому навчитися одне
в одного в процесі захоплюючої співпраці. На мою думку, це дуже ефективна модель,
яка активно поширюється в світі саме завдяки своїй ефективності, — вважає сер Кен
Робінсон. — Ще вона несе важливу думку: те, що працює з учительством, працюватиме
і з дітьми. Люди люблять вчитися, люблять співпрацювати. Навчання — природний
процес, який підживлюється допитливістю, можливістю спілкуватися, вивчати нові
горизонти і виходити за межі звичного. Ось за якими принципами працює освіта, і саме їх
я пропагую в своїй роботі».
Важливість того, що відбувається в Україні, відзначає і педагог з Бразилії Філіппе Грейєр:
«Іноді вчителі в якійсь країні думають, що все найголовніше в педагогіці відбувається
за кордоном. Це не так, у кожній країні є свої ідеї, свої прориви. Українським педагогам
варто більше навчатися одне в одного, ділитися ідеями, підтримувати колег».
Створення та підтримка відповідального вчительства — головне завдання організаторів
EdCamp Ukraine на наступний рік. Час між національними (не)конференціями буде
заповнений роботою — це освітні експедиції до різних країн у пошуках успішних
педагогічних кейсів (Мандри з ЕдМандро), створення альтернативного центру підвищення
кваліфікації вчителів і вчительок (Future Classroom Lab), розробка платформи для
проведення та обговорення відкритих уроків (Акваріум), проведення 60 (не)конференцій
в регіонах. І, звичайно ж, підготовка до Четвертої національної (не)конференції EdCamp
Ukraine 2018.
«Ця робота не менш, а може, й більш важлива, ніж щорічна національна (не)конференція.
На заходах ми ділимося досвідом та ідеями, проте справжні зміни відбуваються згодом,
у школах, — розповідає Олександр Елькін. — Саме тому ми розпочали збір коштів на
поточну діяльність української команди EdCamp. Ті, хто підтримують нашу роботу, —
не тільки педагоги, а й усі українки й українці, які солідарні з нашими ідеями, нашим
баченням майбутнього української школи, — можуть підтримати роботу команди,
стаючи наче її частиною. Так ми змінимо українську школу разом».
ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА EDCAMP UKRAINE 2017:
6-е місце у світовому рейтингу найбільш інноваційних освітніх організацій посідає формат
EdCamp за дослідженнями The World's Top 10 Most Innovative Companies of 2015
in Education,
9-ою країною в світі та 3-ою в Європі, де проводиться EdCamp, стала Україна,
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37 освітніх (не)конференцій об'єднали 10 000 педагогів,
25 регіонів України, включно з Кримом, були репрезентовані на EdCamp Ukraine 2017,
135 національних та міжнародних експертів та експерток з 20 країн світу — Польщі,
Німеччини, Бразилії, США, Канади, Литви, Греції, Нідерландів, Португалії, Ізраїлю, Італії,
Франції, Вірменії, Фінляндії, Македонії, Грузії, Бєларусі, Швейцарії, Великої Британії
та України — ділилися своїм досвідом,
7 днів тривали телефонні інтерв'ю на етапі відбору, а конкурс склав 4 особи на місце
учасника/-ці та 2 особи на місце експерта/-ки, волонтера/-ки,
716 учасниць і учасників приєдналися до події,
7 057 років — такий сумарний педагогічний досвід осіб, які взяли участь в EdCamp Ukraine
2017,
вік учасників і учасниць — від 14 до 66 років,
55 партнерських організацій підтримали Третю національну (не)конференцію EdCamp
Ukraine,
220 унікальних сесій з 9 компонентів формули Нової української школи були запропоновані
учасникам/-цям з урахуванням актуальних трендів та потреб присутніх; усі учасники
та учасниці могли стати спікерами,
по 20 локацій у кожній з 8 паралелей — вибрати, яку сесію відвідати, було непросто,
13 використаних форматів: проблемні дискусії, майстер-класи, практикуми, тренінги, бесіди,
воркшопи, ігрозона, коучинг, відкриті уроки, інтерактивні зони від партнерських організацій,
виїзні сесії, освітній квест і благодійна акція,
1 299 фотографій натхненної, цікавої та плідної роботи учасників і учасниць
(не)конференції,
35 000 елементів Lego від компанії «ПРОЛЕГО: інноваційні освітні технології» і 12 годин
знадобилося дітям і волонтеріату, щоб скласти фразу I LOVE EDCAMP та логотип Нової
української школи розміром майже в людський зріст,
8 днів відеоматеріалів,
148 згадок у ЗМІ різних форматів та географії,
10 плакатів («Я інвестую в освіту», «Бюрокразавре, геть!», «Будую Нову українську школу»
та інші) і 24 артефакти з регіональних подій стали атрибутами для знімків у фотозоні,
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636 корисних речей — канцтоварів, іграшок, настільних ігор та іншого — зібрали педагоги
для вихованців і вихованок Костянтинівського інтернату, куди подарунки передав
«Благодійний фонд Сергія Жадана», а також для дитячого будинку сімейного типу
у Відрадному, куди вони потрапили через Соціальну службу допомоги,
10 рюкзаків з корисними речами були передані до Польщі в рамках ініціативи Flying Bag,
300 частинок для зони відгуків у форматі Time Lapse,
15 велосипедів не сумували жодної секунди протягом (не)конференції,
3 000 горняток чаю і кави було випито на події,
1 Фей, 1 Фея і собака Кемп створювали чарівну атмосферу педагогічного свята,
32 000 гривень, зібраних за 2 дні на розвиток освітнього руху в благодійній крамниці
EdCamp Ukraine.
МЕДІА-МАТЕРІАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ EDCAMP UKRAINE 2017:
Фотографії: день перший — https://goo.gl/photos/jR84f7xam3VAAn6ZA,
день другий — https://goo.gl/photos/9DGyK7wjyi9o9C276
Офіційне відео заходу: https://youtu.be/LXiJZTRyRBk
Мультфільм «Куди літають білі ворони» на платформі «Спільнокошт»:
https://youtu.be/SbSllAZ438g
Відеозапис звернення Кена Робінсона до спільноти EdCamp Ukraine:
https://youtu.be/jHnWb-P3JoA
Відеозаписи експертних сесій і дискусій на офіційному каналі EdCamp Ukraine
в YouTube: https://goo.gl/JBrkMD
Status Quo, 27.04.17, «Профессии будущего: рейтинг»
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/27.04.2017/professii_buduschego_reyting/
Громадське Радіо, 19.03.17, «За два дні українські вчителі отримають 150 опцій
підвищення кваліфікацій» https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/za-dva-dniukrayinski-vchyteli-otrymayut-150-opciy-pidvyshchennya-kvalifikaciy
LB.ua, 14.03.17, «600 учителей со всей Украины соберутся в Харькове на национальную
(не)конференцию» https://lb.ua/society/2017/03/14/361124_600_uchiteley_so_ukraini.html
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Департамент науки і освіти ХОДА, «Про проведення Третьої національної
(не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2017» http://dniokh.gov.ua/?p=33979
Восточный Дозор, 14.03.17, «Учителя со всех регионов Украины обсудят в Харькове
будущее украинской школы» http://kharkov.dozor.ua/news/obwestvo/obrazovanie/1190906.html
Цензор, 12.04.17, «Дети из Станицы Луганской оценят работу учителей со всей Украины,
— программа EdCamp Ukraine и фонда Жадана»
http://censor.net.ua/news/436083/deti_iz_stanitsy_luganskoyi_otsenyat_rabotu_uchiteleyi_so_vs
eyi_ukrainy_programma_edcamp_ukraine_i_fonda
Gazeta.ua, 11.04.17, «Освіта по-новому: діти оцінять роботу вчителів»
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_osvita-ponovomu-diti-ocinyat-robotu-vchiteliv/765431
Вечерний Харьков, 10.04.17, «В Харькове дети оценят работу учителей на открытых
уроках» http://vecherniy.kharkov.ua/news/131523/
Міністерство освіти і науки , 28.04.17, «29 квітня Лілія Гриневич разом із 650 українськими
вчителями та експертами з 20 країн візьме участь у EdCamp Ukraine 2017»
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/04/28/29-kvitnya-liliya-grinevich-vizme-uchast-uedcamp-ukraine-2017/
Багнет, 28.04.17, «EDCAMP UKRAINE 2017: за підтримки першої леді України, за участі
міністерки, губернаторки та 650 вчителів і вчительок»
http://www.bagnet.org/news/society/329607/edcamp-ukraine-2017-za-pidtrimki-pershoyi-lediukrayini-za-uchasti-ministerki-gubernatorki-ta-650-vchiteliv-i-vchitelok
Громадське Телебачення, 01.05.17, «Нова українська школа. Сотні вчителів зібралися
в Харкові на підтримку освітньої реформи» https://youtu.be/-EXO9PR6DiY
Громадське Телебачення, 07.05.17, «Як зробити школу цікавою. Поради міжнародних
експертів» https://hromadske.ua/posts/zrobyty-shkolu-tsikavoiu-porady-mizhnarodnykhekspertiv-dlia-ukrainskoi-osvity
Канал 112 новости, 30.04.17, тайм-код 10.50 http://tv.112.ua/novosti-1/novosti-112-vypusk-ot1600-30042017-387352.html
УкрИнформ, 29.04.17, «Гриневич сказала, когла презентуют новые стандарты для школы»
https://www.ukrinform.ru/rubric-community/2220053-grinevic-skazala-kogda-prezentuut-novyestandarty-dla-skoly.html
УкрИнформ, 29.04.17, «Фото с события»
http://photo.ukrinform.ua/rus/current/indexa.php?asearch=TRUE&event_id=829432
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Сьогодні, 04.05.17, «Міносвіти може поширити проект голови Одеської ОДА з онлайнпідготовки до ЗНО на всю Україну» http://ukr.segodnya.ua/life/education/minobrazovaniyamozhet-rasprostranit-proekt-glavy-odesskoy-oga-po-onlayn-podgotovke-k-vno-na-vsyu-ukrainu1018268.html
Газета День, 29.04.17, «В Харькове открылся третий национальный EdCamp Ukraine»
https://day.kyiv.ua/ru/news/290417-v-harkove-otkrylsya-tretiy-nacionalnyy-edcamp-ukraine
Апостроф, 30.04.17, «Светличная и Гриневич приняли участие в форуме для педагогов
EdCamp Ukraine» https://apostrophe.ua/news/society/2017-04-30/svetlichnaya-i-grinevichprinyali-uchastie-v-forume-dlya-pedagogov-edcamp-ukraine/94643
WoMo, «Лілія Гриневич: «Неправильно розглядати батьків як ресурс, який допоможе
облаштувати школу, вони втрачають тоді довіру» http://womo.ua/liliya-grinevich-rozglyadatibatkiv-yak-resurs-yakiy-dopomozhe-oblashtuvati-shkolu-nepravilno-voni-vtrachayut-todi-dovirudo-shkoli/
WoMo, «Global Teacher Prize: Дело на миллион долларов!» http://womo.ua/global-teacherprize-delo-na-million-dollarov/
Реальная газета, 01.05.17, «Жадан и дети. Как школьники Станицы учителей учили»
http://realgazeta.com.ua/edcamp-stanitsa-zhadan/
Главное, 29.04.17, «В Харькове проходит Большая всеукраинская (не)конференция
EdCamp для педагогов» http://glavnoe.ua/news/n306731
Медиапорт, 02.05.17, «В конференции педагогов EdCamp участвовали дети из зоны АТО»
http://www.mediaport.ua/v-konferencii-pedagogov-edcamp-uchastvovali-deti-iz-zony-ato
Харківська облдержадміністрація, 29.04.17, «Школа — основа основ якісних змін
у країні. Юлія Світлична» http://kharkivoda.gov.ua/news/86341
Харьковский горсовет, 29.04.17, «В Харькове проходит национальная (не)конференция
«EdCamp Ukraine – 2017»» http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-prokhoditnatsionalna-nekonferentsiya-edcamp-ukraine-2017-35246.html
Освіта.ua, 03.05.2017, «Гриневич: майбутнє за спільнотами вчителів»
http://osvita.ua/school/55584/
Газета Время, 03.05.17, «В ожидании старта «Новой украинской школы»
http://timeua.info/post/obshestvo/v-ozhidanii-starta--novoj-ukrainskoj-shkoly--07505.html
Контракты (Галичина), 30.04.17, «Гриневич рассказала, когда презентуют новые
стандарты для школы» http://kontrakty.ua/article/102493
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РЕСУРСИ
Офіційний сайт руху EdCamp в Україні: www.edcamp.org.ua
Веб-сторінка EdCamp Ukraine 2017: http://bit.ly/edcampukraine2017
Сторінка збору коштів для EdCamp Ukraine на Спільнокошт:
https://biggggidea.com/project/edcampukraine2017/
Офіційні соціальні мережі:
Facebook: www.facebook.com/EdCampUkraine
Twitter: www.twitter.com/EdCampUkraine
YouTube: https://www.youtube.com/c/edcampukraine
Хештег для учасників/-ниць і кореспондентів/ок: #EdCampUkraine
ПАРТНЕРИ EDCAMP UKRAINE 2017
Агенція продюсування освіти
The Edcamp Foundation
Global Shapers Community Харків
Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO»
Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні (Heinrich-Böll-Stiftung)
Видавництво «Ранок»
Microsoft в Україні
Кока-Кола Беверіджиз Україна
Vodafone
Платформа School Champion в Україні
Amnesty International в Україні
Фонд «Джойнт» (JDC)
Культурний центр «Бейт Дан»
Фонд «Професійний розвиток Харкова»
«Велика Ідея» (програма «Спільнокошт»)
МБФ «Відродження»
Видавнича група «Основа»
Благодійний фонд Сергія Жадана
Global Teacher Prize Ukraine
Громадський союз «Освіторія»
Видавництво «Шкільний світ»
Видавництво «Літопис»
Компанія «Лінгвіст»
Видавництво «АССА»
Презентаційна агенція «Artscribe»
Adelina Call Center
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Компанія ПРО.ЛЕГО
Клуб Фасилітаторів.UA
Творче об'єднання «Соняшник»
Міжнародна гра «Геліантус»
Happy Ukraine
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»
БФ «Мистецький арсенал»
ВО «Українські рубежі»
Учнівський клуб «IT-Univer»
Академія Української Преси
PR-агенція «Bagels & Letters»
Рекламна агенція «InArt»
Фотостудія «Bridal Group»
WoMo — проект для ділових мам
Центр професій «Франсільванія»
Громадська організація «Батьківський контроль»
Громадська організація «Смарт-освіта»
Школа акторської майстерності «ТЕСТО Kids»
Школа іноземних мов «Education Lab»
Школа англійської мови «English Dom»
Школа англійської мови «English Hub»
Impact Hub Odessa
Готель «Мир»
Сім'я ресторанів «MAFIA»
Ресторан «Barrel»
Сендвіч-кафе «Freshline»
Мережа кав'ярень «Sweeter»
Агропаритет
IT-Sector
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