
 
 

УМОВИ УЧАСТІ  
в програмі підвищення кваліфікації «ЕдМандри»  

 
Освітня експедиція #1/2017 «Фінляндія. УЧИТЕЛЕЦЕНТРИЗМ» 

 
 

1. Термін реалізації програми: 26-30.11.2017. Усі учасниці/-ки програми мають 
прибути до м. Гельсінкі (Фінляндія) до 12:00 26 листопада 2017 року  
та залишатися до 18:00 30 листопада 2017 року. Факультативно можлива 
додаткова програма 01 та 02 грудня у м. Таллін (Естонія). 

2. Під час експедиції EdCamp Ukraine забезпечує переклад програми та 
спілкування з / на англійську мову. Незнання англійської мови не є 
перешкодою для участі в експедиції та не впливає на конкурсний відбір. 

3. В освітній експедиції візьмуть участь 15 осіб, які будуть визначені  
на конкурсній основі серед усіх, хто вчасно подали заявки.  

4. Провідний критерій запрошення до експедиції – проактивність, готовність 
працювати над визначенням проблемних зон та зон зростання свого 
закладу освіти, бачення застосування отриманого досвіду для здійснення 
конкретних змін у своєму закладі чи спільноті через створення освітньої 
амбасади. 

5. Узяти участь в експедиції можуть усі охочі, проте за однакового рейтингу 
кількох осіб перевага під час конкурсу надаватиметься саме шкільному 
вчительству. 

6. Учасниця / учасник перед початком експедиції підписують договір про участь 
і сплату та беруть на себе зобов’язання після завершення експедиції 
застосувати отриманий досвід на місцях і представити результати  
на Четвертій національній (не)конференції EdCamp Ukraine 2018. 

7. Для участі в експедиції необхідно мати чинний закордонний паспорт 
(бажано біометричний, безвіз же!). У разі наявності закордонного паспорта, 
який не містить біометричних даних, учасниця / учасник має самостійно 
потурбуватися про отримання візи; офіційне запрошення від фінської 
сторони буде надане. 

8. Вартість навчальної програми – сума в гривнях, що є еквівалентом 850 євро 
на момент сплати (податки включено). Сплата здійснюється  
на розрахунковий рахунок після підписання договору до 27 жовтня, який 
надсилається учасниці / учаснику. За бажання учасниці/-ка взяти участь  
у додатковій програмі (Естонія), вартість становить суму в гривнях, що  
є еквівалентом 1 000 євро на момент сплати (податки включено). 

9. Через відомий у всьому світі успіх фінської системи і попит на освітній 
туризм, що надзвичайно зріс, у Фінляндії припинено довільне відвідування 
шкіл та введено практику об’єднання охочих у групи зі сплатою  
за візит до закладу освіти. Така (ще незвична для України) практика існує  
у багатьох інших європейських країнах, а також у США. Тож вартість 
програми цієї експедиції – це сукупна вартість відвідування закладів освіти  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
у Фінляндії (а також Естонії, якщо ви обираєте розширену програму) –  
не тільки екскурсії та спостереження за уроками, розгорнене спілкування  
з учительством і адміністрацією школи, індивідуальні консультації  
та співпраця, а також робота до та після експедиції. 

10. Учасниця / учасник самостійно організують та сплачують дорогу до / з 
Гельсінкі та проживання (у разі використання факультативної програми – 
також і до / з Талліна). EdCamp Ukraine надає докладну інформацію щодо 
оптимальних варіантів дороги й поселення, не перебираючи на себе 
відповідальність за організацію проїзду й проживання.  

11. EdCamp Ukraine залишає за собою право змінювати програму, якщо 
визначені обставини зазнають змін з об’єктивних причин. 


