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Не має значення, чи це Ваша перша освітня 
(не)конференція, чи надцята, – рух EdCamp  
в Україні створено для допомоги кожній органі-
заторській команді в проведенні безкоштовного 
EdCamp’у з максимальною легкістю та відчут-
тям підтримки! 

Ми пишаємося Вашою зацікавленістю в по-
ширенні сучасного формату професійного роз-
витку в усіх регіонах нашої країни. 

Організація такої демократичної події, без-
перечно, буде корисним досвідом для Вас, 
Вашої команди. Проте наперед навіть складно 
передбачити, на що може надихнути (не)кон-
ференція окремих педагогів або керівництво 
шкіл, а також учнівство, батьківство, студент-
ство, педагогічні виші, дитячі садочки та інші 
організації, які тією чи іншою мірою долучаться 
до Вашого EdCamp’у. 

Бути координатором / координаторкою — 
означає стати частиною міжнародного руху, 
який додає сил і впевненості учительству 
та сприяє розбудові співпраці на всіх рівнях 
освіти. Рух EdCamp надає педагогам мож-
ливості безкоштовного професійного роз-
витку у різних куточках світу, виключаючи 
будь-яку дискримінацію та надихаючи освітян 
ділитися своїми ідеями одне з одним. 

Модель EdCamp виникла у 2010 році у Фі-
ладельфії і за цей час об’єднала навколо ідеї 
підвищення кваліфікації 32 країни та десятки 
тисяч шкільних учителів і вчительок. Україна 

Дорогідрузі 
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приєдналася до цього руху 9-ю у світі і 3-ю у Європі, ставши най-
більшою спільнотою за межами США. І перегорнувши останню 
сторінку книги, що вийшла друком у видавництві «Шкільний 
світ», і переглянувши останнє відео онлайн-курсу з Відкритим уні-
верситетом Майдану, Ви також можете стати частиною цього руху!

Громадська організація «ЕдКемп Україна» і вся спільнота від-
повідального вчительства підтримуватиме Вас на всьому шляху 
планування і проведення події. Якщо виникають запитання, Ви 
вільні зв’язуватися з нами будь-яким зручним для Вас способом. 

Методичний комплект – ця книга й онлайн-курс із Від-
критим університетом Майдану — є поетапним путівни-
ком, який допоможе Вам краще орієнтуватися в плану-
ванні, координації, забезпеченні, інформуванні щодо 
Вашої події. 

Щиро дякуємо за Вашу небайдужість, відданість 
та енергію, що Ви вкладаєте у розвиток руху EdCamp в Укра-

їні! Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Вами.

Хадлі Ферґюсон, 
Олександр Елькін,  
Олена Масалітіна, 
Iрина Міньковська  
і команда EdCamp Ukraine

www.edcamp.org.ua
www.facebook.com/edcampukraine

for@edcamp.org.ua

З найкращими побажаннями,

Посилан
ня  

на онла
йн-курс

 

https://bit.ly/

howtoedcampmooc
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Що таке 

і хто такі «білі ворони»

EdCamp 
Освіта і навчання змінюються. 22 квітня 1993 року. Це день 

початку великої революції. Інформаційної. Саме тоді вчені й дер-
жавні службовці прийняли рішення, що мережа Інтернет має 
стати доступною кожній і кожному. 

Не думаємо, що Ви заперечуватимете той факт, що інтернет 
змінив увесь стан справ. І, звісно ж, змінилась і власне освіта.

Раніше навчання було ізольованим та лінійним, і доступ 
до знань був лімітований. Експерти й експертки були до-
ступні не завжди, коли це було нам потрібно. Зараз ситу-
ація геть інакша. 

Якщо коротко, то завдяки цифровим технологіям на-
вчання стало дуже зв’язаним – це називається “connected 
learning” або навчання, базоване на зв’язках. Інтернет про-
бив усі межі між інформацією та  людьми. Наслідки такого 
навчання впливають на кожен аспект нашого життя. 

Нині ми можемо дізнатися імена авторів / авторок пісень, які 
нам сподобалися, просто за-Shazam-ивши. За допомогою сервісів 
Google ми можемо «потрапити» до будь-якого місця на планеті 

або «прогулятися» ними у віртуальній реальності. Можна 
дивитися промови від лідерів і лідерок думок у будь-якій 

галузі на каналах Ted. Можна писати краще завдяки 
Grammarly. Нині знання і експерти з усіх питань до-
ступні у будь-який момент «на вимогу». І це лише початок.

Linear
 and  

non-lin
ear le

arning
 

(Про лінійне і нелінійне 

навчання) 

https://goo.gl/iLczyH

Connect
ed lear

ning 

(Зв’язне навчання) 

https://goo.gl/aMVFaY
EdCamp Ukraine
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Світ навколо змінюється. Тривожно, але чомусь багато шкіл 
не встигають за цими змінами. Мільйони дітей ходять до шкіл, 
які пропонують навчальний досвід, у якому педагоги позиціону-
ють свої знання як єдиний і дефіцитний ресурс. Наше учнівство 
дивиться на світ обмежено, ніби через бінокль. А значить – діти 
бачать лише частину реальності. Школи, які не можуть викорис-
тати переваги навчання, базованого на зв’язках, стають нере-
левантними та неефективними.

Тож постає питання: чому так багато шкіл не можуть нава-
житися змінитися? Варто пам’ятати, що радикальні зміни в будь-
якій галузі – це дуже важко. І трансформація системи, яка біль-
шість часу залишалася без змін, особливо останніх 100 років,  
це, насправді, непросте завдання. 

Дослідження свідчать, що критичним елементом, який спо-
вільнює революцію в шкільній освіті, є проблема неефективної 
системи професійного розвитку вчительства. Таким чином 
ми ніби тримаємо зміни на ручному гальмі, самі зупиняючи рух, 
який нам потрібен.

Якщо таке навчання, базоване на зв’язках, не стане звич-
ною частиною щоденного досвіду самих учителів та вчительок, 
то навряд чи зможе запанувати у шкільному класі. Неможливо 

А ЯК IНТЕРНЕТ ЗМIНИВ 
ВАШЕ ЖИТТЯ?
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та нелінійне
навчити інших тому, чого не знаємо самі. За статистикою Center 
for Public Education (www.centerforpubliceducation.org), понад 
90% вчительок/-ів, які проходять курси підвищення кваліфікації, 
незадоволені ними, а більшість опитаних вважають їх узагалі 
непотрібними. Проблема неефективного підвищення кваліфі-
кації не є суто українським викликом, вона існує в усьому світі, 
зокрема і в США, на батьківщині EdCamp’у. Власне, формат 
EdCamp і народився як спроба вирішити цю проблему.

Мета цієї книги – познайомити Вас із простим для впрова-
дження, практичним форматом створення середовища профе-
сійного зростання в педагогічних спільнотах, який використовує 
навчання, базоване на зв’язках, на рівні школи, регіону та навіть 
країни в цілому. І його ім’я – EdCamp. 

Цей формат спирається на три потужні речі: 
• внутрішня експертиза, тобто досвід самих педагогів;
• горизонтальні зв’язки між учительством, що утворюються 

як офлайн, так і онлайн;
• і – головне – дискусія, яка генерує зміни.

ЧИ ЗАДОВОЛЕНI ВИ ПIДВИЩЕННЯМ 
СВОЄI КВАЛIФIКАЦII?
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Заснували рух 11 (над)звичайних учительок і вчителів із 
Філадельфії, котрі під час розмови за філіжанкою кави вина-
йшли цей формат. Перший EdCamp, що його організувала група 
цих американських освітян, відбувся у травні 2010 року. З того 
часу проведено понад 2000 заходів у 32 країнах світу. У 2011 
році була створена The Edcamp Foundation (www.edcamp.org) – 
фундація, яка допомагає розбудовувати освітянські спільноти 
навколо ідеї професійного зростання. Це набагато більше, ніж 
просто нинішня модель організації підвищення кваліфіка-
цій. Це справжній міжнародний рух однодумиць і одно-
думців, а кількість залучених до нього педагогів нині 
навіть важко підрахувати. Наші американські колеги 
пишаються, що їхня діяльність підтримується Фондом 
Білла і Мелінди Ґейтсів. І це не лише і не стільки про 
гроші, як про значущість цієї спільної справи. Бо у 2015 
році EdCamp посів 6 місце у світі серед найбільш інно-
ваційних освітніх організацій (The World’s Top 10 Most 
Innovative Companies of 2015 in Education).

Тисячі блогів і публікацій супроводжують едкем-
півський досвід і конкретні зміни, яких досягли вчи-
телі й учительки завдяки відвідуванню (не)конференцій у п’яти 
вимірах взаємин – з учнівством, з батьківством, з коле-
гами, з запровадженням нових ідей і з побудовою мережі 
контактів. Аналіз зворотного зв’язку демонструє, що це 
не тільки простір активного навчання дорослих і об-
міну думками, а й потужний досвід, що мотивує, додає 
радості в життя і «дарує крила». 

EdCamp в Україні вперше був проведений  
у 2015 році, перед тим був майже рік копіткої підготовки, 
що збігалася з подіями Революції гідності. Ми мріяли 
запровадити такий формат, який дасть змогу освітянам 
об’єднатися навколо всього прогресивного, зруйнувати 
недовіру і байдужість до майбутнього країни. 

Ми називаємо себе та з любов’ю українських проактивних 
педагогів «білими воронами», які власною відкритістю до но-
вого досвіду та прагненням до змін в освіті та суспільстві загалом 
вирізняються у своїх спільнотах.

Ким бу
ло  

визнан
о EdCa

mp 

www.edcamp.org/

about-us

Резуль
тати 

 

украiн
ського

 

дослід
ження  

«довго
го хво

ста» 

https://goo.gl/wSFq9i
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Спочатку, коли ми кілька разів у виступах промовили цей 
фразеологізм, то думали – чи варто використовувати його надалі, 
адже крім значень «рідкісне явище», «людина, яка вирізняється 
серед інших» він має ще й негативний смисловий «шлейф».  У світі 
птахів білих ворон, що дуже вирізняються на тлі сірої зграї, за-
кльовують їхні родичі, та й людям, які вирізняються в суспільстві, –  
ведеться нелегко. 

Проте поки ми думали, педагоги легко прийняли такий сим-
вол і швидко розповсюдили його, нам навіть почали приходити 
листи на кшталт «пише вам біла ворона Людмила», а на кожній 
регіональній події організаторські команди у різних техніках 
майструють «своїх» білих ворон. Мабуть, це свідчить саме про 
те, що педагогам, які розуміють, що освіта потребує серйозних 
змін, нелегко самим ставати цими змінами, їм потрібна підтримка. 

Тепер це улюблений символ едкемперів і едкемперок, які 
бажають змінюватися задля кращого майбутнього наших дітей. 
Ми ж, уживаючи цей фразеологізм, докладаємо до нього також 
філософське значення: умовно кажучи, кожен і кожна з нас має 
щось як від «чорної» чи «сірої», так і від «білої» ворони. Мета 
спільноти відповідального вчительства – підтримувати осві-
тян у розкритті та розумінні своїх найкращих якостей.

А ВАМ ПОДОБАЄТЬСЯ 
ТАКИЙ СИМВОЛ?
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Міжнародним логотипом EdCamp є вогняне яблуко, що 
означає жагу до знань. Придивіться, бачите руки людей, 
які тягнуться до нового досвіду? :) Спочатку симво-
лом EdСamp було обрано червоне яблучко, що перехо-
дить у спалахи полум’я. Але кожна країна і навіть подія 
може створити свій логотип. За основу беруть єдиний 
символ руху й розфарбовують його у свої кольори. 
Так, наприклад, логотип EdСamp Ukraine – у кольорах 
національного прапора (див. обкладинку). Хтось додає 
до логотипу символи свого міста або регіону, у когось 
яблучко «пливе» по морю чи «надягає» капелюха. 

Виконавча директорка та співзасновниця руху EdCamp 
Хадлі Фергюсон говорить, що саме українська спіль-
нота є найпотужнішою за межами США. Україна стала 
3-ю країною Європи і 9-ю країною світу, що долучи-
лася до цього формату. За цей час спільнота відпові-
дального вчительства EdCamp Ukraine зорганізувала  
4 національні (не)конференції в Харкові та 82 регіо-
нальні події – від Ужгорода до Костянтинівки.

Сам формат є відкритим до використання і в прин-
ципі будь-хто може організувати EdCamp у своїй школі 
або громаді, а наша однойменна громадська організа-
ція, з огляду на масштаби діяльності, створила преце-
дент, отримавши офіційний дозвіл на розбудову руху EdCamp 
на рівні цілої країни, що засвідчено відповідним документом.

рівняхнезалежний
рух на

EdCamp Ukraine — 
4

Мета (не)конференцій EdCamp – співтворчість учите-
льок і вчителів у новому дискусійному форматі. За три роки 
ми об’єднали навколо ідеї професійного зростання 15 тисяч 
українських освітян. Основна родзинка формату в тому, що вся 
програма або її частина залишається невідомою до початку за-
ходу і формується вже спільно з усіма безпосередньо під час 

Добірк
а лого

типів 

EdCam
p 

https://goo.gl/p7TSsE



16 Зростаймо разом з EdCamp`ом. Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади

події. Саме це робить EdCamp (не)конференцією, тобто «кон-
ференцією навпаки».

EdCamp в Україні призводить до змін у чотирьох площинах:

1.  Місце професійного зростання. Відкритий обмін педа-
гогічним досвідом і співпраця за принципом «Give — Get» 
(«Дай, якщо можеш — Візьми, якщо хочеш»).

2.  Кожен і кожна — діють на практиці. Ефективна 
модель для трансформацій – на рівні щоденного уроку 
та окремо взятої школи — яка пропагує передові цінності 
та розширює світогляд.

3. Інструмент розбудови спільнот. Освітяни організовують 
(не)конференції для об’єднання педагогів у своїх громадах 

задля розв’язання спільних завдань.

4. Майданчик реформи. Учительство, яке збирається на 
EdCamp’ах, стає провідником Нової української школи, беручи 
участь у її розробці та привносячи зміни на місцях.

В основі формату EdCamp — так звана технологія відкри-
того простору (Open Space Technology). Ця технологія є демон-
страцією віри в людей, які здатні до пошуку, самокерування і про-
дукування результатів. Своєю чергою OST спирається на ідею, 
що люди, які відвідують подію, – це правильні люди, речі, які 
вивчаються – це правильні речі і все, що відбувається, – теж 
правильно. Ця філософія пронизує різні типи зібрань у форматах 
(не)конференцій і кемпів. Педагоги з Філадельфії відвідали подіб- 
ний захід, здається, з комп’ютерних наук, і настільки закохалися, 
що вирішили створити аналогічний в освітньому середовищі. 

EdCamp є відповіддю на три виклики в освіті дорослих:

1. Несучасний дизайн системи. Так склалося традиційно, 
що професійне підвищення кваліфікації вчительства було і, на 
жаль, часто залишається ізольованим, пасивним і таким, що 
орієнтоване «згори донизу». І через таку застарілу організацію 
багато вчительок і вчителів бояться, коли в їхньому розкладі 
з’являються дні «курсів підвищення кваліфікації». Домінування 
неефективних форм призвело до кризи навчання педагогів.

Why. We. Edc
amp!  

(Чому ми EdCamp’имо?) 

https://goo.gl/bJJqWz
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2. Професії майбутнього. З метою підготовки учнівства 
для життя і роботи у світі в тих професіях, які сьогодні можуть 
навіть ще не існувати, вчительство має покращувати свої прак-
тики і розширювати горизонти. Потрібно, щоб педагоги мали 
достатньо часу, аби навчатися від інших (зокрема й зо-
внішніх, неосвітянських організацій), застосовувати 
нові стратегії і обговорювати питання, які їх хвилюють.

3. Потреба в соціалізованому навчанні. Просто 
теревенити в чаті або писати в онлайн-блогах недо-
статньо. Дослідження свідчать, що вчителі й учительки 
потребують фізичної комунікації – для практикумів, 
широкої дискусії, експериментування, — де у спіль-
нотах вони напрацьовують нові моделі викладання.

Учител
ь – се

ред 

професій  

майбут
нього 

https://goo.gl/s2QFgp

ЯКI З ЦИХ ТРЬОХ ВИКЛИКIВ  
ВИ ВIДЧУВАЄТЕ НА СОБI ?
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під час подорожі Африкою став очевидцем незвичайної 
традиції місцевих племен. Представники кількох із них зби-
ралися раз на чотири роки для обговорення нагальних про-
блем. Науковця зацікавила форма, у якій відбувався цей 
своєрідний з’їзд.

Усі присутні сідали, у велике коло, після чого ко-
жен мав можливість запропонувати питання або про- 
блему, яку варто обговорити. Потім усі розподілялися на 
невеликі групи, приєднавшись до тієї людини, котра ви-
ступила ініціатором. Далі відбувалося обговорення в ма-
лих групах, спрямоване на ухвалення спільного рішення 
з обговорюваної теми/проблеми. На завершення всі знову 
збиралися до кола, щоб поділитися результатами/виснов- 
ками, яких дійшли. А потім порушували нові теми, і все по-
вторювалося спочатку.

Дослідника зацікавила структурованість й ефектив-
ність такого способу обговорення та вирішення проблем. 
Свої спостереження пан Оуен взяв за основу для т. зв. 
«технології відкритого простору» (Open Space Technology). 
Принципи нестандартної племінної комунікації він зали-
шив незмінними, лише адаптувавши до наших реалій. Так 
OST стала потужним інструментом, що надає можливість 
учасникам/-цям різнопланових заходів обговорити нагаль-
ні питання, перевірити актуальність того, що відбувається, 
знайти способи вирішення важливих проблем.

Харрісон визначив такі принципи й закони OST:

I. Присутні саме ті, хто присутні
Хтось із учасників/-ниць пропонує певне питання для 

обговорення, припускаючи, що будуть ті, кого це зацікавить. 
Прекрасно! Але в цій групі було лише три людини — він/
вона і ще двоє осіб. Для Open Space це нормально. Чому 
прийшло так мало людей? Чому саме ці двоє? Де решта? 
За першим законом ми не повинні щодо цього непокоїтися.

ПРОСТIР — ВIДКРИТИЙ!
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Група не обмежена будь-якою формою обговорення, окрім 
тієї, яку вибирають самі учасники й учасниці. Чому не всі висло-
вили свою думку? Чому ми відійшли від обговорюваної проб- 
леми? Усі ці запитання мають лишатися за межами OST.

III. Коли починається, тоді й починається

Час обговорення обмежено. Зазвичай кожен «візит» 
триває від 45 хвилин до 1,5 годин. Однак ситуація, за якої 
перші 15 хвилин учасники говорили про погоду або розпо-
відали анекдоти, а лише потім почали обговорювати кон-
кретне питання, абсолютно прийнятна.

IV. Коли закінчується, тоді й закінчується
Часто так стається, що проблема видається надто 

серйозною, вимагає тривалого й глибокого осмислення, а 
згодом виявляється, учасники й учасниці досить швидко 
знайшли відповіді на запитання та вже за 15 хвилин готові 
запропонувати креативні підходи до вирішення. Чудово! В 
Open Space після такої ситуації учасники/-ці розходяться по 
інших групах або організовують нові.

V. Голосуємо ногами
У будь-який момент кожен/кожна (навіть ті, хто запро-

понували тему) може перейти з однієї групи до іншої. Не 
подобається тема обговорення? Склад групи? Те, що від-
бувається? Згідно з OST, завжди є можливість перейти до 
будь-якої іншої.

VI. Обговорення протоколюються
Кожна група веде протокол обговорення. У ньому фіксу-

ють ім’я ведучого, список учасниць/-ків, порушені питання 
та результати, яких дійшли.

VII. Усі підгрупи переміщуються в межах території 
Open Space

Принципово, щоб усі перебували в приміщенні, де від-
бувається обговорення.

Власне процес обговорення розпочинається з того, що 
кожен і кожна, хто виявили бажання, пропонують свою тему, 
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своє питання, вписавши назву та своє ім’я в заготовлену 
таблицю, наприклад, на дошці. На цьому етапі важливо, 
щоб присутні зрозуміли, що особа яка пропонує питання, 
зовсім не зобов’язана мати готову відповідь: достатньо при-
пустити, що будуть люди, які хочуть обговорити його, висло-
вити власну думку, досліджувати тему. Після чого ті, хто за-
цікавилися, записують свої імена до переліку учасниць/-ків  
обговорення тієї чи іншої теми. Оголошується час першої 
сесії обговорення, що відбувається відповідно до вищезаз-
начених принципів і законів. Коли вийшов час, передбаче-
ний на першу сесію, усі збираються до загального кола, щоб 
розповісти одне одному (за допомогою протоколів) про те, 
що обговорювали та яких висновків дійшли. Завдання ве-
дучого полягає в тому, щоб чітко структурувати підбиття 
підсумків, не даючи тому, що відбувається, перетворитися 
на нове обговорення питання, але вже в повному складі за-
гальної групи. А потім усе може повторитися: нові теми, нові 
підгрупи, нова сесія та ще одне завершальне загальне коло.

Взаємодіючи в Open Space, рекомендовано звернути 
увагу на такі аспекти:

• загальна кількість учасників і учасниць має бути до-
статньою для ефекту масовості (з нашої практики — не 
менше за 20; автор OST зазначає, що працював із групами 
і з 400 учасників);

• приміщення варто правильно дібрати: це має бути про-
стора кімната або зала, яка добре освітлена й провітрю-
ється;

• бажано запропонувати каву-чай-воду-печиво в режимі 
самообслуговування;

• учасниці/-ки повинні бути готові до такого самострук-
турування.

Тим, хто зацікавилися, раджу звернутися до www.open 
spaceworld.com і www.openingspace.net.

Технологія відкритого простору — це нестандартний 
формат, у якому всі отримують унікальну можливість для 
творчості й дослідження в різних навчальних ситуаціях, від 
підбиття підсумків із освітнього курсу до обговорення до-
кументального фільму.
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5 векторів сучасного підвищення
кваліфікаціi

чому EdCamp працює?

Що робить EdCamp унікальним серед інших форм підви-
щення кваліфікації вчительства?

• Найрізноманітніші актуальні теми. EdCamp’и завжди орі-
єнтуються на найбільш затребувані теми для конкретної групи 
учасників і учасниць. Це збільшує здатність EdCamp відповідати 
на персоналізовані запити і цілі.

• Організація викладання, яка відповідає активному на-
вчанню. EdCamp’и будуються на основі розмов і неформальних 
взаємодій. На (не)конференції думка кожної і кожного розгляда-
ється як експертна, і всім надається можливість презентувати 
власний досвід.

• Яскраві спільноти, які навчаються і виходять за межі 
шкільних і районних мурів. Часто поєднання думок сприяє ін-
новаціям. У багатьох випадках педагоги залишаються на зв’язку 
вже після події.

• Самоврядування. Учителів і вчительок заохочують створю-
вати власний маршрут перебування на події і використовувати 
інформацію таким чином, який має сенс і корисний саме для 
них. Ця широка свобода й потужна сила супроводжуються та-
кож і великою відповідальністю. Саме тому EdCamp Ukraine ще 
називають спільнотою відповідального вчительства.

• Навчання за принципом «довгого хвоста». Люди ство-
рюють зв’язки, які тільки міцнішають після закінчення події. 
Роз’їхавшись, вони обмінюються матеріалами, обговорюють теми, 
які хвилюють, започатковують спільні проекти. І педагоги, і їхні 
учні та учениці стають друзями, починають подорожувати краї-
ною – часто одне до одного в гості.

EdCamp Ukraine
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Світове дослідження How People Learn: Brain, Mind, Experience, 
and School (Як навчаются люди: мозок, свідомість, досвід і школа), 
що було згодом підтверджене аналітичними звітами The Edcamp 
Fоundation, визначає чотири важливі критерії, притаманні продук-
тивному сучасному підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. 

Саме ці критерії, на наш погляд, варті стати основою стра-
тегічного бачення професійного розвитку освітян:

орієнтація на тих, хто навчається: педагог 
вільно обирає певні можливості професійного 
розвитку або й бере участь у їх формуванні, його/
її навички і інтереси враховано;

орієнтація на досвід і знання: актуальна ін-
формація подається в контексті наявного до-
свіду і знань і з урахуванням потреб учительства;

орієнтація на оцінювання: дає можливість 
педагогам спробувати нове на практиці, отри-
мати якісний зворотний зв’язок і, як результат, 
підвищити ефективність своєї діяльності без-
посередньо в класі;

орієнтація на спільноту: розбудова профе-
сійної спільноти зі стійкими горизонтальними 
зв’язками і традиціями співпраці, що надають 
підтримку, зокрема, на етапі впровадження 
нових ідей до навчальної діяльності. 

А КУДИ ВИ  
ХОТIЛИ Б ПОIХАТИ ?
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І знаєте що? Учительські (не)конференції у форматі EdCamp 
справді враховують ці чотири критерії! Доведено відділом аналі-
тики The Edсamp Foundation, який провів тисячі інтерв’ю з педа-
гогами та проаналізував їхні відповіді. Ось і кілька українських 
цитат на підтвердження:

    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»

Спільнота

EdCamp 
Ukraine

1 2

3

4
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* За результатами анкет зворотного зв’язку та дискусій 
учасниць/-ків (не)конференцій EdCamp Ukraine

БАЖАНА ДИНАМIКА СПIВПРАЦI 

• «Відчуваю себе заручником»
• «Зустрічатися не завжди виходить, і без онлайн-спілкування 

з іншими педагогами відчуваю себе відрізаною від світу»
• «Я хотіла би бути десь інде»
• «До мене ставляться, як до другокласниці»
• «Учителям бракує комунікації для об’єднання»

• «Більше ніяких зустрічей»
• «Не читайте мені презентації Power Point!»
• «Звичайні конференції позбавлені діалогу»
• «Я не хочу лише слухати, мені також є що сказати!»
• «Відчуваю, що дорогоцінний час спливає даремно»

• «Люди здебільшого мають непогані знання, але вони не 
співвідносяться одне з одним»
• «Я потребую плану та конкретних правил, інакше – це просто 

соціальна година»
• «На курсах я шукаю можливість пропустити заняття, щоб 

зайнятися чимось дійсно корисним»
• «Немає можливості вибрати те, що мені дійсно потрібне. 

Вирішують за мене...»
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• «Заряджає мене енергією»
• «Я хочу бути тут»
• «Надихає знову і знову заходити до класної кімнати»
• «Спілкування з колегами дає новий поштовх для 

саморозвитку і зрушень у сфері освіти»
• «Навіть під час канікул мені хочеться поговорити з колегами»
• «Дуже важливе живе спілкування між освітянами»

• «Я почуваюсь комфортно»
• «Ми показуємо, що завжди готові допомогти одне одному»
• «Ми обмінюємось ідеями та використовуємо ідеї одне 

 одного»
• «Неформальне спілкування з колегами – це кращий 

 варіант обміну інформацією»
• «Я така не одна!»

• «Цікаві види діяльності»
• «Рішення, знайдені за допомогою мозкового штурму, –  

для кожного вчителя»
• «З’явилися корисні контакти і ідеї для проектів, які будуть 

корисними в школі»
• «Мені розкладають усе по поличках»
• «Отримані знання я хочу використати одразу»
• «Участь в EdCamp дійсно сприяє підвищенню фахового рівня»
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Тож не випадково EdCamp в Україні – разом із Міністер-
ством освіти і науки України і за підтримки Міжнародного фон-
ду «Відродження» та Представництва в Україні Фонду народо-
населення ООН – ініціював широку дискусію з теми підвищення 
кваліфікації шкільних педагогів. У рамках національного дослі-
дження «Навчати і навчатися: як і куди зростати українсько-
му вчительству?» разом зі спільнотою відповідального вчи-
тельства ми шукали відповіді на багато запитань щодо сфери 
підвищення кваліфікації та сертифікації педагогів.

Наприклад, і на такі:
• Знань і навичок із яких тем потребує українське вчительство?

ПРОАНАЛIЗУЙТЕ СВIЙ ДОСВIД 
ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦII. 
ЩО ВАМ ПОДОБАЄТЬСЯ I ЩО -НI?

..
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про важливість 
співпраці освітян 

Кен Робінсон 
 

(зі звернення на Третій національній (не)конференції 
для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2017)

Вітаю! Мене звати Кен Робінсон. Я маю велику 
приємність і честь звернутися з вітальним словом до 
EdCamp Ukraine — 2017. 

Я знаю, що в EdCamp візьмуть участь 600 осіб, а може 
й більше, з усіх куточків країни із закордону, із цілої Європи, 
Азії та обох Америк. Як на мене, це фантастична подія, що 
демонструє вашу готовність до спільного руху заради гло-
бальних змін в освіті.

Хочу сказати кілька слів із нагоди відкриття EdCamp, 
на знак підтримки того, чим ви займаєтесь. Фахова 
спільнота по всьому світу складається з таких людей, 
як я, котрі, відверто кажучи, встають рано і спілку-
ються з великими групами вчителів і вчительок, про-
водять семінари і тренінги. У цьому є своя цінність. Я 
в жодному разі не применшую їх роль, бо не думаю, 
що займаюсь чимось непотрібним чи марную власний 
час. Однак справжнє викладання й навчання завжди 
пов’язані зі співпрацею, і що більшу залученість пе-
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• Що заважає педагогам професійно зростати?
• Як часто відкриті уроки перетворюються на «те-

атр», хоча насправді покликані дати якісний зворотний 
зв’язок?

• Яким критеріям мають відповідати організації, що 
пропонують  послуги з підвищення педагогічної кваліфі-
кації?

• Чи можлива прозора та дієва сертифікація в освіті?

Пропонуємо Вам стежити за новинами та результа-
тами ініціативи на сторінці.
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редбачає навчальний процес, то він ефективніший. Саме цей 
принцип і лежить в основі EdCamp, до речі, я впевнений, що 
вам відомо, що EdCamp’и — це події, які відбуваються по всьо-
му світу, по цілій Америці, де я тепер мешкаю, і по всіх областях, 
представлених на цьому EdCamp в Україні.

Усі вони засновані на ідеї самостійного навчання, коли люди 
збираються й самі вирішують, що саме вони хочуть дізнатися 
і навчитися одне від одного в процесі захопливої співпраці. На 
мою думку, це дуже потужна модель, яка активно поширюєть-
ся й поширюється саме тому, що така потужна. Однак вона 
містить у собі послання: «Те, що спрацьовує з учительством, 
спрацьовує і з дітьми». Люди люблять вчитися. Люди люблять 
вчитися одне в одного. Люблять співпрацювати. Навчання — це 
дуже природний процес. Його живить допитливість, навчання 
від інших людей, дослідження нових обріїв і вихід за межі. Ось 
як це працює.

Я багато років пропагую форми освітньої практики, що  
уособлюють ці принципи, і роблю це не проти вчителів, а зара-
ди них і разом з ними впродовж усієї своєї кар’єри в освіті, що 
розпочалась, я, правду кажучи, не дуже люблю про це думати, 
з 1972 року.

За цей період різні країни здійснили чимало спроб покра-
щити школи за допомогою стандартизації й тестування. Ця 
тенденція існує по всьому світу, зокрема в Америці, де я тепер 
мешкаю, а також у Великобританії, звідки я родом. Вона панує 
у багатьох європейських країнах і, звісно, в більшості азійських 
держав. Коштує мільярди доларів й охоплює безліч ініціатив, 
більшість із яких, не досягли успіху, але стандарти  у сферах, 
що на них були спрямовані ці ініціативи, не підвищились.

Окрім того, знецінились інші ініціативи й пріоритети. Зокре-
ма, цілісна освіта, що залучає дитину цілком. Знецінилися про-
грами з гуманітарних предметів і мистецтв, а найгірше те, що 
відповідальність і професіоналізм учителів/вчительок знизили-
ся, бо вони грають роль тих, хто обслуговує програми тестуван-
ня. Я не кажу, що це стосується країни, звідки ви родом чи яку 
представляєте, я маю на увазі, що це всесвітня тенденція, яка 
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не увінчалася успіхом. Ба більше, що вона багато в чому близь-
ка до катастрофи.

Якщо хочете дізнатися більше на цю тему, зверніться до 
«Школи майбутнього», де йдеться детальніше про культуру тес-
тування і стандартизації, і те, чому це помилковий шлях. Пра-
вильний шлях — той, яким рухатиметься EdCamp упродовж 
цих кількох днів.

Як ви знаєте, освіта складається з трьох частин: навчаль-
ної програми — того, чому ми хочемо навчити; викладання — 
того, як ми допомагаємо цього досягнути, й оцінювання — того, 
як ми вирішуємо, прогресують учні чи ні і чого вони досягнули. 
У багатьох країнах державна освітня реформа зосереджена на на-
вчальній програмі й оцінюванні за допомогою стандартизованого 
тестування. За іронією долі, я на власному досвіді переконався, 
та й ви, думаю, теж, що єдина річ, здатна підвищити шкільну 
успішність, це якість викладання учителів/учительок. Це дже-
рело життєвої сили освіти. Вони перебувають у самісінькому 
серці організованої програми навчання. Ми щосили намагаємо-
ся допомагати дітям вчитися. Не лише дітям, а й людям різного 
віку, допомагаємо їм пізнавати свій внутрішній світ й довкілля.

З того, чого ми хочемо їх навчити, ми формуємо навчальну 
програму. Але найважливішим, насправді, є процес виклада- 
ння. І ви добре знаєте, що викладання — це не просто читан-
ня лекцій. Звісно, і цей метод до нього належить, але не лише 
він. Справжні вчителі/учительки це розуміють, а коли я кажу 
«справжні», то маю на увазі палких ентузіастів своєї справи, 
які вчителюють, бо це їхнє покликання, які розуміють, як усе 
працює. 

Отже, педагоги знають, що у них є кілька ролей. Одна з них  — 
надихати дітей. Якщо ви вмієте зацікавити учнівство, вмієте 
розпалити їхню уяву, можете пробудити в них допитливість, 
вони хотітимуть учитися і вчитимуться, бо навчання — це при-
родний процес.

Отож натхнення та зацікавлення — важливі компоненти 
вчительської праці. Дати учню/учениці можливість вчитися 
самостійно, досягнути більшого, ніж досягнув їхній учитель/
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учителька, досліджувати незнані досі терени, мати більший 
успіх, ніж ми сподівались. Натхнення й поштовх уперед — дуже 
важливий складник освіти, як і наставництво. Коли допома-
гаєш людям, ведеш їх через виклики, що постали перед ними, 
допомагаєш подолати перешкоди на їхньому шляху, радиш, куди 
вони можуть податися в майбутньому і на яку стежку звернути.

Я знаю, на моє життя глибоко вплинули мої натхненні на-
ставники. Напевно, вони тоді й не здогадувалися, що нади-
хають мене, навіть не думали, що є моїми наставниками. Але 
вони були ними. Мої вчителі змінили моє життя. Так само, як ви 
впливаєте на життя дітей і молодих хлопців і дівчат, котрих зу-
стрічаєте на своєму шляху. Ви не вдосконалите освіту, якщо не 
надихатимете, не залучатимете й не розширюватимете можли-
вості вчителів/вчительок.

Учителі — це також учні. І все що допомагає вчитися учням, 
допомагає вчитися вчителям. І одні надихають інших. Ось чому 
EdCamp такий важливий. Це можливість повчитися від людей 
з усього світу, із цілої України, від людей, що викладають різні 
предмети різним віковим групам. Це могутній і важливий про-
цес. Вартісний ще й тому, що показує іншу модель навчання й 
учителювання. Я впевнений, що майбутнє за персоналізованим 
навчанням, таким, що приділяє увагу особистим зацікавлен-
ням, талантам, здібностям і життєвим обставинам учнівства, 
з яким працює вчитель. Навчання має підлаштовуватися під 
спільноту, до якої ми належимо.

Ось у чому суть глобального освітнього руху. Ідеться не про 
те, щоб усі робили те саме, йдеться про людей,  які дотриму-
ються однакових принципів, щоб досягнути успіхів, про увагу 
до обставин, у яких працює учитель чи вчителька, і до учнів-
ства, яке навчає. 

Отож ще раз вітаю учасників й учасниць та організаторів 
EdCamp. Хочу подякувати всім, хто долучилися до цієї події. 
А також хочу запевнити, що ваша справа дуже важлива не 
лише сама по собі.

Нині співпраця має ключове значення. Ми всі стоїмо перед 
однаковими викликами на нашій планеті. Нас дуже багато, і пе-



31    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»

ред нами виникли нечувані досі проблеми. Як не прикро, багато 
країн рухаються в бік сепаратизму і служіння тільки власним 
інтересам. Ви і так це знаєте, немає сенсу вам про це говорити. 
Але я впевнений, що майбутнє за глибшим взаєморозумінням 
викликів, що постали перед нами, і потреб запровадження тих 
форм співпраці, що допоможуть ці виклики подолати.

Освіта перебуває на передньому краю проблем, з якими зі-
ткнулося людство індивідуально й колективно. А талановитий 
педагог перебуває в серці освіти. Отож, вітаю на EdCamp!

Та хай там як, бажаю гарно провести час і зичу успіху у справі, 
яку ви робите заради себе, заради своєї спільноти і заради сво-
їх дітей.

здобутки і плани, 
програма  
«EdCamp у коробці»

EdCamp в Украiні: .

Існує три магістральні напрями роботи громадської орга-
нізації «ЕдКемп Україна», яка була створена на підтримку руху 
EdCamp в Україні:

Щорічні  
національні 

(не)конференції  
та регіональні  
міні-EdCamp’и

Реформа НУШ,  
написання норма-
тивно-правових 

документів 
і законів, а також 

інституційні 
 ініціативи

Провайдеринг 
міжнародного  

досвіду
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Щорічні  
національні 

(не)конференції  
та регіональні  
міні-EdCamp’и

Національні (не)конференції EdCamp 
Ukraine. Унікальні заходи для професійного 
розвитку, які збирають тисячі натхненних осві-
тян і активних громадян з усієї країни та з-за 
кордону. Перша національна (не)конференція 
відбулася в червні 2015 року, друга – у квітні 
2016 року, третя – у квітні 2017 року, четвер-
та національна подія EdCamp Ukraine – 2 та  
3 липня 2018 року. Цікаво, скільки національ-
них подій уже відбулися на той момент, коли 
ця книжка опинилася у Ваших руках? 

 Регіональні (не)конференції та програма 
«ЕдКемп у коробці». Mini-EdCamp’и – це заходи для регіо-

нальних педагогічних громад, призначені для участі 100–150 
учасників і учасниць, координуються відповідальними освітя-
нами та підтримуються командою EdCamp Ukraine. Протягом 
останніх 3-х років інформаційно та методично вдалося підтри-
мати 82 регіональні (не)конференції.

На підтримку регіональних (не)конференцій ми створили 
програму «ЕдКемп у коробці», кожна нова хвиля якої запуска-
ється щороку після національної події. Це все, що Вам потрібно 
для проведення своєї незабутньої події в цьому форматі – форми 
для реєстрації та модерації в локаціях, беджі, таблички на 
двері локацій тощо. Координатори/-ки самі визначають тему 
і наповнення програми, місце і час події, ми лише допомагаємо 
зробити це легко, красиво і відповідно до формату. Якщо Ви 
вже бували на якихось подіях EdCamp Ukraine і знайомі з фор-
матом – можете подавати заявку на конкурс програми.

 Серпневі (не)конференції – щорічні навчальні пе-
дагогічні конференції перед початком нового навчального року. 
У 2017 році вперше у форматі EdCamp відбулися понад 250 по-
дібних заходів, зокрема, серпнева конференція Міністерства 
освіти і науки України також використала елементи формату.
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 Діти і папери: як досягти балансу 
в школі? Проведене рухом EdCamp Ukraine і Мініс-
терством освіти і науки України масштабне соціо-
логічне дослідження привело до скасування «По-
рядку ведення обліку дітей шкільного віку за 
територією проживання», зменшення звітності за 
позакласною діяльністю та конкурсами, а також до 
створення нової «Інструкції з діловодства школи» 
й окремого Офісу дерегуляції в освіті при МОН.

 Антидискримінаційна експертиза змісту 
освіти. Уперше в Україні розроблена, впроваджена та 
проведена експертиза проектів шкільних підручників, 
щоб виявити у текстових та позатекстових (ілюстрації, 
методичний апарат, апарат орієнтування) матеріалах під-
ручника моменти дискримінації за захищеними  ознаками 
(раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, 
стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, мова 
тощо) та надати рекомендації щодо їх усунення. Усі рекомендо-
вані зміни мають бути внесені видавництвами до друку підруч-
ника за держаний кошт. Усі документи реформи Нової україн-
ської школи, а також 471 підручник для 1, 5, 8, 9, 10 класів 
пройшли антидискримінаційну експертизу. 

 Навчати й навчатися: як і куди зростати українсько-
му вчительству? Дослідження, яке має на меті виявити наяв-
ну ситуацію у сфері підвищення педагогічної кваліфікації, 
бар’єри та чинники впливу на шляху професійного розвитку 
педагогів, їхні потреби й очікування. Також на основі отриманих 
відповідей планується сформувати критерії, яким мають відпо-
відати організації, що працюватимуть у демонополізованій новим 
законом «Про освіту» системі підвищення педагогічної кваліфі-
кації. Отримані в результаті дослідження дані будуть використані, 
зокрема, для розробки рекомендацій до законодавчих актів  
і для творення Декларації, яку, за бажання, підписуватимуть на-
давачі послуг у системі підвищення педагогічної кваліфікації.

Реформа НУШ,  
написання норма-
тивно-правових 

документів 
і законів, а також 

інституційні 
 ініціативи
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 ЕдМандри – це програма освітніх екс-
педицій до різних країн світу та Україною  за 
успішними кейсами: теорія, практика та зміни 
на місцях. Особи, які беруть участь у програмі, 
стають її амбасадорами/амбасадорками: до 
початку експедиції за спеціально розробле-
ною методикою здійснюють аналіз свого за-
кладу освіти, а після повернення – реалізують 
розроблені кроки змін.

 Усесвітній день гідності в Україні – це 
незалежний соціальний проект, метою якого є моти-

вація молоді розвивати та дотримуватися почуття гід-
ності в повсякденному житті. Ця унікальна ініціатива 

була запропонована в 2006 році крон-принцом Хоконом 
(Норвегія), членом Young Global Leaders (Молодих глобальних 
лідерів) Всесвітнього економічного форуму. У 2017 році такі уроки 
відбувалися з 21 листопада (День гідності та свободи 
в Україні) до 9 грудня (Міжнародний день боротьби з корупці-
єю), а за всі три хвилі до дискусії долучилися 55 000 учасників 
і учасниць з 400 навчальних закладів України.

 Змінитися за 7 днів. Перший українсько-фінський 
експеримент із трансформації школи, який у лютому 2018 року 
провели ГО «ЕдКемп Україна» і фінська освітня компанія Lumo 
Education. Заявки на участь отримано від кожної 25-ї школи 
в Україні. Перемогла школа в селі Трудолюб Полтавської облас-
ті, у якій протягом тиждня фінські педагоги навчали україн-
ських колег методиці співучителювання, інтеграції предметів, 
самооцінюванню й ігровим методикам в освіті. 

 Молодь дебатує. Німецько-український проект для 
розвитку демократії через навчання молоді грамотно відстою-
вати власні погляди, дискутуючи на суспільно важливі теми. 
Педагоги опановували методику в Геттінгені (Німеччина). На-
ступні етапи наразі реалізуються педагогами першого набору. 

Провайдеринг 
міжнародного  

досвіду
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Усі програми нашої організації ми плануємо об’єднати під да-
хом Осередку навчання освітян упродовж життя «Біла во- 
рона», який наразі хочемо втілити у фізичному просторі. Осе-
редок пропонуватиме не лише онлайн-курси чи очне навчання, 
а й так звані «виїзні» програми – коли не освітяни їдуть кудись 
на навчання, а програма підвищення кваліфікації «приїздить» 
до освітянської спільноти.

Громадська організація «ЕдКемп Україна» є фінансово та 
інституційно незалежною. 

Ми не маємо магістрального донора, який визначав би стра-
тегію нашої діяльності. Ми не керовані жодною з політичних 
партій чи сил. Ми співпрацюємо з Міністерством освіти і науки 
України, а не підпорядковуємося йому. 

Це дає можливість діяти і мати довіру спільноти. 

Пишаємося широким партнерським колом руху EdCamp 
в Україні, серед якого українські державні інституції, фундації 
та громадські організації, представництва урядів і фон-
дів інших країн, бізнес, видавництва, медії, а також 
небайдужі українці  й українки. Окремо дякуємо По-
сольству США в Україні за віру в кращу українську 
освіту та сталу підтримку наших ініціатив, завдя-
ки якій, зокрема, Ви й тримаєте зараз у руках цю 
книжку.

Звіт  

про ді
яльніст

ь 

https://goo.gl/nDapoz

    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»



36 Зростаймо разом з EdCamp`ом. Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади

  
як змінюється життя освітян

«Довгий хвіст»:

Майя Тутає
ва,  

с. Хмельове 

https://goo.gl/dmKT37

Ми даємо можливість дітям прагнути до 
вершин і досягати їх. 

Моє розуміння Нової української школи — 
це вчитель, дитина і батьки рівні. Формат 
EdCamp зацікавив мене «освітянською» 
свободою. Свободою думки, свободою дій. 
Тому я закликаю своїх колег поїхати  на minі-
Camp’и, побачити, що це таке. Цей вірус пе-
редається один від одного, і EdCamp працює, 
адже люди хочуть змін.

 

Валентин
а Федоря

ка,   

с. Трудолюб 

https://goo.gl/uX2CSV

EdCamp показує свободу. Свободу вибору, 
правило «двох ніг». Ти можеш заглибитися в одну 
тему так, щоб придумати свої «хвости» надалі. 

У відео я зобразила людей не просто у вигляді 
паличок, а людей-зірок, тому що це з’їжджаються 
справжні зірки, до того ж, я хочу зафарбувати їх 
білим кольором, тому що це ворони, і їх багато. 
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Леонід Мироненко, 

м. Полтава 

https://goo.gl/3kcmdv 

Ольга Гур
ська,  

м. Полтава  

https://goo.gl/3kcmdv

Кожен небайдужий педагог може не просто 
приїхати і знайти якусь цікаву для себе інформацію, 
а й поділитися власними творчими здобутками 
з іншими колегами.

Дехто, навпаки, приїжджає несміливо, як, 
мабуть, і я на другу (не)конференцію. І коли ти 
дивишся на людей, таких енергійних, таких під-
несених, які вболівають за освіту, то дуже пе-
реймаєшся всім цим і заново приєднуєшся до 
таких же самих небайдужих вчителів.

Я для себе зробив висновок, що в кожного 
вчителя є свої комплекси. І якщо він не позбува-
ється їх, то проектує  на учнівство. 

Я провів цікавий експеримент із учнем — ми 
помінялися ролями. Це допомогло зрозуміти 
власні помилки. Мені дійсно стало легше, і я від-
крився сам для себе.

На мою думку, нова українська школа пови-
нна бути не лише на словах, на папері, у гучних 
гаслах «Ми нова українська школа». Необхідний 
насамперед внутрішній зміст, зміни, передовсім  
у свідомості вчителів. 
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Основні принципи  
і компоненти EdCamp’у
 • що вони дають
 • чому важливо  

iх дотримуватися

Принципів 
формату6

Рецепт хорошого EdCamp’у забезпечується шістьма прин-
ципами: 

1. Безкоштовність. Учасники й учасниці не платять за вхід 
на EdCamp. Це сувора умова, що народилася разом із самим 
форматом і гарантує рівність шансів усіх на події. EdCamp’и 
бувають різні – від малих заходів на рівні шкільного колективу 
до дуже масштабних національних, а є такі, що проходять цілком 
онлайн, поєднуючи різні континенти. Але ніде у світі ніколи не 
беруть плату за вхід на події у форматі EdCamp. 

 2. Незалежність. Педагоги в демократичному середовищі ма-
ють можливість вільно висловлювати свої думки, вступати в дис-
кусію і відстоювати власні погляди. Будь-який захід у цьому 
форматі не має «кураторів» із державного чи бізнес-секторів, 
тобто ніхто не впливає на формування програми. У події можуть 
бути різні партнери, але важливо зазначити, що вони не мають 
права диктувати, які теми повинні обговорювати учасники й учас-
ниці заходу чи нав’язливо просувати свої продукти або ідеї. Це 
важливо, адже часто буває так, що Ви потрапляєте на події, 
де відчувається вплив певних осіб чи організацій. В Україні всі 
EdCamp’и є незалежними, зокрема, від МОН і органів влади: 
їх представники і представниці беруть участь на тих же засадах, 
що й інші учасники/-ці. Ми також дуже відповідально ставимося 
до партнерства і не долучаємо політичні рухи та бізнес, який 
працює в галузі виробництва алкоголю, тютюну тощо або має 
відмінні від наших цінності.

    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»
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3. Вільна ініціатива. Будь-хто може організовувати EdCamp 
у себе — окрема школа, громадська організація або неформальна 
вчительська група чи районне управління освітою. Формат 
EdCamp належить усім освітянам у світі, хоч його і придумали фі-
ладельфійські педагоги, дехто з яких і сьогодні працюють в освіті. 
Цей формат можна використати для того, щоб змінити на краще 
будь-які освітянські традиційні зібрання, до яких ми звикли, на-
приклад серпневі педагогічні конференції. Почастішали засідання 
методичних об’єднань, які використовують формат EdCamp. 

4. Програма визначається в перший день проведення. 
Після відкриття (не)конференції розклад і теми частини програми 
планують спільно з усіма. Саме цей принцип робить конференцією 
(не)конференцією. Такий формат є протилежним до того, що ми 
звикли, – коли приходимо, то програма відома заздалегідь, і часто 
не передбачає можливості вибору. Завдяки цій спонтанності план 
події відповідає потребам усіх присутніх. EdCamp «у чистому ви-
гляді» – це події, де взагалі немає визначених заздалегідь сесій 
або навіть інших активностей. Але можна додавати й елементи 
традиційних форматів – включаючи заплановані експертні сесії. 
EdCamp’и бувають неоднакові за кількістю учасників/-ць та три-
валістю, але вся програма чи її частина завжди формується 
на початку події. Якщо так не відбувається, то Ви проводите що 
завгодно, але не EdCamp.

5. Кожний і кожна можуть стати спікерами. Усі, кому не-
байдуже, як розвивається освіта в Україні, можуть поділитися 

А ЯКI ЦIННОСТI  
Є ЗАСАДНИЧИМИ ДЛЯ ВАС?
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своїм досвідом в атмосфері, яка об’єднує. Якщо Ви на EdCamp’і, 
то обов’яково виступите – за умови, якщо Ваша тема буде цікава 
іншим. Так виникли вчительські паралелі, теми яких пропону-
ють і висвітлюють самі педагоги.

6. Діє закон «про дві ноги». Тільки Ви вирішуєте, як ви-
користати день на EdCamp. Ви можете взяти участь у се-
сіях, отримати індивідуальну експертну консультацію чи 
просто випити кави з новими знайомими й обговорити 
важливі для Вас теми – усе дозволено! Цей шлях ми 
називаємо індивідуальною траєкторією на EdCamp’і: 
їх стільки, скільки людей на події. Так забезпечується 
ефективний спосіб «відсіву» тих виступів, які не є ак-
туальними для педагогів або презентовані в неприваб- 
ливій формі. Це найулюбленіший закон українських 
едкемперів і едкемперок. 

І вишенька на цьому едкемпівському смаколику – ефект 
«довгого хвоста». Він стовідсотково виявляється в кожній 
(не)конференції і полягає у продовженні діяльності після події. 
Інакше кажучи, головне відбувається не під час заходу, а після 
нього, коли освітяни повертаються до своїх закладів освіти і спіль-
нот. Вони привносять туди нові знання, досвід, зв’язки і настрій, 
змінюючи власну професійну діяльність назавжди. Ще ми вимі-
рюємо цей «хвіст» – якісно і  кількісно, – але про це трохи пізніше.

Куди л
ітают

ь «білі 

ворони
» в ос

віті? 

Мультф
ільм 

https://goo.gl/naZpKi

ЯКУ ОСТАННЮ ОСВIТЯНСЬКУ ПОДIЮ,  
АЛЕ НЕ EDCAMP ВИ ВIДВIДАЛИ?  :) 

ПОЗНАЧТЕ, ЯКI IЗ НАЗВАНИХ 
ПРИНЦИПIВ ТАМ БУЛИ ЗАСТОСОВАНI.
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Конструктор 
(не)конференціi

З яких же елементів складається EdCamp? Конструктор, 
із якого Ви можете побудувати власну (не)конференцію, має 
такий вигляд.

 Реєстрація  Квест

 Відкриття, привітальне відео, 
вітальні слова

 Відкриті уроки

 Кава-брейк і харчування  Благодійна акція

 Speed geeking  
для експертного кола

 Фотокампанія

 Фасилітація для визначення сесії 
педагогів

 Особлива сесія

 Учительські сесії  Інтерактивні зони

 Експертні сесії разом із 
партнерськими

 Зворотний зв’язок

 Закриття

 Панельна дискусія  
з кольоровими картками

 Ваша родзинка

Усі події у форматі EdCamp можуть бути дуже різними – і за 
магістральною темою, і за розмірами, і за місцем та часом про-
ведення. Як Ви вже знаєте, головним елементом, який робить 
конференцію (не)конференцією, є вчительські сесії. Ви можете 
включати у програму події заздалегідь заплановані сесії, які на-
зиваються експертними, а можете провести «чистий» EdCamp. 

Пам’ятаймо, що без двох головних компонентів — 
учительських сесій і процесу фасилітації – EdCamp’и не 
EdCamp’и. В Україні ж осердям кожної (не)конференції є також 
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експертні сесії та Speed Geeking – спеціальна методика швид-
кого знайомства.

Учительські сесії – це основний елемент (не)конферен-
ції у форматі EdCamp. Для того, щоб мотивувати людей до виступу, 
варто розповісти їм, що існують три види сесій: сесія-натхнення, 
сесія-питання і сесія-«я зовсім нічого не знаю». Тож не потрібно 
боятися: для виступу зовсім не обов’язково мати готову презен-
тацію на флешці – потрібні тільки настрій і бажання змістовно 
поговорити з колегами на певну тему.

Фасилітація для визначення вчительських сесій. Усі, 
хто є на EdCamp’і, можуть виступити. Так виникли вчительські 
паралелі, теми яких пропонуються і висвітлюються самими пе-
дагогами. Оскільки для багатьох учасників і учасниць формат 
(не)конференції є новим, часто педагоги мають певний острах, 
коли потрібно наважитися на проведення власної сесії. Тож дуже 
помічним є процес фасилітації, який допомагає зняти це напру-
ження і сформувати програму вчительських сесій.

Експертні сесії, включно з партнерськими. Не конче 
обов’язково проводити EdCamp як він виник – без експертних 
сесій. На українських національних подіях завжди є частина про-
грами, визначена заздалегідь. Як запросити українських експерта 
чи експертку? Просто напишіть чи  зателефонуйте або знайдіть 
людину, котра знайома з ним / нею особисто. Як запросити когось 
із-за кордону? Напишіть на пошту або у Facebook. Можете не вірити, 
але у відповідь на щирі й натхненні листи, у яких Ви розкажете, чому 
саме ця людина потрібна на Вашій події, – більшість погодяться при-
їхати або принаймні виступити дистанційно! Експертні знання можна 
черпати з джерела партнерського кола: запросіть поділитися до-
свідом співробітників і співробітниць організацій, які підтриму-
ють Ваш EdCamp. Це також поглибить Ваші відносини з ними, 
бо виведе їх за межі виключно ресурсної підтримки.

Speed Geeking для експертного кола. Метод швидких 
знайомств, за допомогою якого всі учасники й учасниці події 
мають можливість познайомитися з усіма експертками й екс-
пертами й обрати пріоритетні для відвідування сесії. 

Розберімося, як усі ці компоненти працюють. 

Прикла
ди про

грам 

націон
альних
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https://goo.gl/eBPnYK
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Учительські сесіi 
та iх фасилітація.

.

Так, на жаль, склалося, що часто українські освітяни мають 
невеликий досвід висловлювання власних думок на публічних 
заходах, звикнувши слухати інших та відмовчуватися. Тому, якщо 
учитель чи вчителька вперше на події у форматі EdCamp, може 
виникнути відчуття дискомфорту через сумніви: чи цікаво буде 
те, що я розкажу? чи мене слухатимуть? чи добре я презентую 
тему? Саме тому виникає необхідність фасилітації (визначення) 
вчительських сесій.

Якщо запитати в педагогів напряму, чи хочуть вони про-
вести власну сесію, більшість відмовляться, бо думатимуть, що 
вони мають бути експертами в питанні, яке хотіли б обговорити. 
Але в ідеалі вчительська сесія – це дискусія чи змістовна бесіда. 
Взагалі на EdCamp’ах ми говоримо «Ні слайдам Power Point!». Тож 
маємо заохочувати освітян говорити на вчительських сесіях про 
те, що важливо й цікаво саме для них.

Ось три основні типи вчительських сесій:

«Хочу поділитися власним досвідом» – коли педагог 
дуже добре орієнтується в певній темі і хоче поши-
рити набутий досвід, тож ініціює проведення власної 
вчительської сесії.

«Мені цікава думка інших» – коли людина не вважає 
себе спеціалістом / спеціалісткою у певній галузі, 
але вже має деякі знання і хоче зібрати колег, щоб 
зрозуміти, як рухатися далі. 

«Я нічого не знаю, але цікаво було б дізнатися». Бе-
ручи участь в EdCamp’і, можна ініціювати свою се-
сію навіть тоді, коли Вам поки що нічим поділитися, 
але є готовність модерувати діалог із важливої теми. 

1
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3
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Фасилітація означає організацію процесу колектив-
ного розв’язання проблем у групі, яка спрямовується 
фасилітатором/-кою. Це одночасно процес і сукупність нави-
чок, що допомагають ефективно організовувати обговорення 
складної проблеми без втрати часу і за короткий термін ви-
конати всі заплановані дії з максимальним залученням усіх 
учасників і учасниць процесу.

Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що 
вона не має директивного характеру. Якщо за традиційних 
форм управління суб’єкт змушує групу виконувати власні 
інструкції та розпорядження, то у випадку з фасилітацією – 
має поєднувати ознаки керівника й учасника процесу.

Вважаємо, що це одна з ролей, яку має опанувати сучас-
ний шкільний педагог.

ФАСИЛIТАЦIЯ.  
ЩО ЦЕ?

EdCamp Ukraine
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Як же фасилітувати?

Якщо у Вашій події беруть участь понад тридцять осіб, то 
Вам варто розподілити всіх на малі групи. Це можна зробити 
різними способами. Наприклад, на національних і регіональних 
(не)конференціях ми наносимо на бедж відповідний номер, за 
яким потім педагоги розходяться в різні локації. Якщо людей не 
дуже багато, то можна домовитися про спосіб безпосередньо 
на заході. За кожною локацією закріплюються заздалегідь під-
готовлені й проінструктовані фасилітатори і фасилітаторки. Це 
не обов’язково мають були спеціалісти в цій галузі, майстерності 
фасилітування будь-яких процесів можна навчити Ваших колег. 
Головне, щоб вони бути зацікавлені, уважні до людей, розуміли 
алгоритм і дотримувалися його. 

У локації спочатку потрібно проговорити формат і мету роботи. 
Ціль полягає в тому, щоб обрати серед учительства в кожній групі 
певну кількість спікерів і спікерок для виступу на вчительській 
паралелі. Ще до початку події фасилітатори/-ки повинні знати, 
скільки локацій і комірок у розкладі є в їхньому розпорядженні, 
адже від цього залежить кількість виступів. Формат роботи дає 
змогу вислухати всіх охочих. Ви можете просто спитати в присутніх, 
хто має бажання виступити з будь-якою темою. 

Потім необхідно розподілити весь відведений час (як правило, 
30 хвилин) на кількість охочих для самопрезентації. Перед тим, як 
презентувати себе, усім пропонується на білому аркуші записати 
теми виступів (до 10 слів), а також ім’я та прізвище, населений 
пункт. Під час презентації варто рекомендувати педагогам ро-
бити помітки – щоб потім зробити вибір і віддати свої голоси за 
конкретні сесії. Останнім етапом є голосування за виступи. Ми 
робимо це за допомогою кольорових стікерів: усі присутні накле-
юють кожний зі своїх трьох стікерів на аркуші з тими темами, які 
видаються найцікавішими (можна віддати всі три голоси одній 
темі, про це варто домовитись із самого початку). Так утворюється 
рейтинг спікерських виступів – що більше стікерів, то цікавіша 
тема. Але Ви можете вигадати власний спосіб, наприклад, по-
єднати близькі теми.

1

2

3



47    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»

З тем, що «виграли» у кожній фасилітаційній групі, потрібно 
створити розклад. Щоб вчасно поширити його серед учасни-
ків і учасниць події, розклад учительської паралелі можна роз-
друкувати і наклеїти на відповідних локаціях або створити вели-
кий розклад у холі, просто роздати всім або розмістити онлайн. 
Щоб швидко і вчасно підготувати розклад учительських сесій, 
варто призначити окрему людину, якій після фасилітації всі 
здадуть аркуші з обраними темами і яка систематизує, набере 
та роздрукує / розмістить усю інформацію про вчительські сесії.

Використання таймінгу під час фасилітації та власне про-
ведення вчительських сесій. Під час національних подій ми ви-
користовуємо серію табличок, на яких написано «Залишилося 
2 / 5 /10 хвилин/-и», «Ми можемо слухати Вас вічно, але, на жаль, 
час вичерпано». Ці таблички у відповідний момент підіймають 
волонтери/-ки (як правило, перебуваючи позаду слухацької 
аудиторії, але так, щоб було видно спікеру/-ці), відповідальні за 
локації, допомагаючи промовцям орієнтуватися в часі і макси-
мально продуктивно його використовувати. Під час фасилітації 
вчительських сесій сфера відповідальності фасилітатора – зро-
бити так, щоб усі охочі мали однаковий час для самопрезентації. 

Підбадьорте тих, чиї теми не обрали. На національній по-
дії та на багатьох регіональних є так званий вільний мікрофон, 
де всі можуть висловити свою думку з того чи іншого приводу. 
Також варто запропонувати проаналізувати, чому саме не про-
голосували за Ваш виступ, і спробувати себе на наступній ре-
гіональній/національній події. 

На національних (не)конференціях ми завжди за-
писуємо всі експертні сесії на відео, щоб ті педагоги, 
котрі з якихось причин не потрапили на подію, могли 
переглянути їх безкоштовно на нашому каналі в YouTube 
http://youtube.com/c/edcampukraine (це вже улюблений 
літній серіал для освітянських відпусток). Відкриття, клю-
чові панельні дискусії й закриття в нас супроводжуються 
скрайбінгом – сучасною технікою візуалізації публічних 
виступів. Повірте, усі можуть опанувати це мистецтво.

Опанов
уємо о

снови 

скрайб
інгу 

https://goo.gl/u6NECh

4
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А в США, наприклад, на кожній події є спеціальна, обрана 
всіма людина – «писар», яка фіксує ключові моменти обгово-
рення і потім поширює їх у спільноті. Ви можете обрати свій спосіб 
документування сесій, або й не робити цього взагалі.

Експертні сесіi  

та Speed Geeking
Експертні сесії. В Україні на національних подіях ми за-

вжди маємо частину сесій, які відомі заздалегідь. Усі сесії від-
буваються в різних форматах активного навчання: дискусія, 
доповідь з обговоренням, сторітелінг, мозковий штурм тощо. 
Важливою вимогою до всіх експертних сесій є їхня практичність – 
тобто вони всі мають містити щось, що вчительство може почати 
використовувати вже наступного дня після події. Як же нам 
вдається запрошувати стільки людей в Україні та з понад 20-ти 
країн світу? Це результат наполегливого «полювання» :) Уся наша 

СТВОРIТЬ СКРАЙБIНГ 
АЛГОРИТМУ ФАСИЛIТАЦII

..
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команда багато читає, подорожує і відвідує різні заходи. Щойно 
ми дізнаємося про когось, чия експертиза була б корисною для 
українських освітян, ми просто «виходимо» на цю людину будь-
якими способами. Пишемо, телефонуємо, запрошуємо. 

Експерти  й експертки на Вашій події не обов’язково мають 
представляти освітню галузь. Це можуть бути спеціалісти й спеціа-
лістки зі сфер, абсолютно, на перший погляд, не пов’язаних з осві-
тою. Наприклад, відомий ресторатор розповідає про пітчинг ідей, 
директор однієї з найбільших компаній мобільного зв’язку в Укра-
їні – про технології майбутнього, а тренерська команда одного з най-
шанованіших спортклубів у місті – про здоровий спосіб життя й еко-
логічні відносини з власним тілом. Цікаво ж, правда?

Щоб презентувати всі експертні сесії та надати учасни-
кам і учасницям можливість познайомитись особисто з усім екс-
пертним колом, ми використовуємо техніку Speed Geeking, про 
яку дізналися у 2013 році на заході TechCamp Україна. Такі швидкі 
знайомства: 1) допомагають виважено обрати ті сесії, які саме Ви 
хочете відвідати, 2) надають можливість поспілкуватися віч-на-
віч з усіма експертами  й експертками на події та отримати їхні 
прямі контакти, 3) динамічні і веселі. 

Які бувають види швидких знайомств? Розпочнемо з кла-
сичного варіанту. Оберіть приміщення, яке може вмістити всіх 
присутніх, коли вони стоять. Має бути простір для пересування. 
Зазвичай це актова або спортивна шкільна зала. Ви просите 
експертів і експерток стати колом. Вони можуть мати із собою 
номери або назви локацій, де потім будуть проводити сесії. 
Обов’язково забезпечте цих чудових людей водою (непросто 
проговорити поспіль для багатьох груп!). Потім об’єднайте всіх 
учасників і учасниць у малі групи (пам’ятаєте? – тут знадобляться 
номери на беджах чи якийсь інший спосіб), що будуть підходити 
по черзі до всіх експертів/-ок і слухатимуть їхні презентації. Кожна 
експертна самопрезентація має тривати не більше 3—5 хвилин. 

Не забувайте, що швидкі знайомства – це керований хаос. 
Повинна бути людина або кілька, які спрямовуватимуть цей про-
цес. У модератора/модераторки має бути секундомір, щоб сте-
жити за часом, і дзвіночок (або інший звуковий сигнал), щоб по-
відомляти про те, що час вийшов і пора переходити до наступних 
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експерта/-ки. Рухаємося за годинниковою стрілкою або проти 
неї – головне завжди в одному напрямку. 

Така форма знайомств дуже ефективна, адже поєднує фі-
зичну та розумову активність. Це дає змогу швидко переключа-
тися і краще засвоювати інформацію.

Які нині можливі варіанти знайомства? Пропонуємо Вашій 
увазі ще кілька:

колом рухаються не учасники/-ці, а експерти/-ки;

відбувається не одне коло знайомств, а наприклад, два 
окремі кола перед кожною з експертних паралелей;

експерти/-ки запрошуються до слова на сцену і по черзі 
презентують себе і свої теми;

експерти/-ки, які беруть участь дистанційно, заздалегідь 
надсилають відеозапис, який демонструється під час Speed 
Geeking.

Більшість із нас не звикли робити такі короткі бліц-презентації. 
Тож такий формат знайомства мотивує експертів і експерток 
підходити творчо до самопрезентації. Вони намагаються різними 
способами привернути увагу саме до своєї теми й заохотити 
педагогів прийти саме до своєї локації. Вони можуть викорис-
товувати роздатковий матеріал, дарувати людям цукерки чи 
навіть маленькі морквинки (траплялося в нас і таке). Може бути 
знайомство без слів, коли людина використовує лише серію та-
бличок із певними написами. Може бути демонстрація короткого 
ролика чи нескладна інтерактивна взаємодія. 

Можна об’єднати людей в групи так, щоб їх було на одну 
менше, ніж експертів/-ок. Якщо на самому початку спікер зали-
шається без своєї міні-групи, він може використати цей час для 
підготовки, а кожен наступний – для перепочинку. 

До початку події варто добре підготувати експертне коло 
до процесу Speed Geeking, адже це надзвичайно відповідаль-
ний момент. 
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Запрошуємо  
до партнерства: 

громада,  
влада,  
бізнес і медіа

 Команда – це найголовніше

Нині EdCamp в Україні працює без офісу, адже більшу час-
тину року ми проводимо не вдома в Харкові, а в інших регіонах 
країни — такий собі офіс на колесах. Найближчим часом ко-
манда EdCamp Ukraine збираюється все-таки «осісти», але ми 
вже встигли переконатися: для запуску масштабного проекту 
не завжди потрібен офіс, і брак ресурсів не треба вважати не-
подоланною перепоною.

Найбільша цінність — люди, пліч-о-пліч з якими Ви прямуєте 
до мети. Згуртована і злагоджена команда дає змогу втілювати 
всі ідеї — навіть божевільні. Важливо завжди казати добрі слова, 
навіть якщо Ви не керуєте проектом. Цінним є вміння відчувати 
вдячність за розвиток спільної справи.

EdCamp заохочує вчительство спокійно реагувати на помилки. 
Навчання неможливе без помилок. Помилялись і в EdCamp’і. 
Основні промахи стосуються залучення людей до команди. Не всі 
люди готові йти з колегами одним шляхом, вибір людей потрібно 
поважати, але водночас варто мати відверті стосунки в команді, 
щоб проговорювати всі очікування одне від одного. На жаль, не 
завжди вдається робити це вчасно і в потрібній мірі. 

EdCamp шукає таких співробітників і співробітниць, для яких 
гроші не є головною мотивацією, – бо коли хтось живе лише за-
ради грошей, то їх найчастіше немає. Часом доводиться розста-
ватися з колегами, коли їхні життєві шляхи й погляди критично 
змінюються. І краще, щоб це сталося якнайраніше. Варто розуміти, 
що справжня ідея не має залежати від людей.

 Принципи побудови співпраці

EdCamp в Україні починався з ідеї та «мінуса». Ми вкладали 
власні ресурси та кошти, щоб реалізувати задумане. Потім навчи-
лися працювати «в нуль» – певні видатки покривали, але жодної 
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компенсації не діставали. Тепер наша команда працює в третій 
фазі – тобто вже з оплатою праці.

Будь-кому, хто працює в громадському секторі, варто відштов-
хуватися від ідеї, місії – від того, що надихає, а не від пріорите-
тів партнера й умов конкурсу. Насправді потрібно дослухатися 
до бажання власного серця, адже коли Ви не зацікавлені у своїй 
роботі і не відчуваєте драйву, то важко розраховувати на розви-
ток і позитивні результати роботи, зокрема і фінансові.

Пошук ресурсів в EdCamp завжди починається з усвідом-
лення ідеї, яку команда прагне реалізувати. Часто ідею запус-
кають, навіть не знаючи, звідки надійдуть ресурси і якими вони 
будуть. Важливо тримати ідею у фокусі й трансформувати її у ре-
зультат – і життя саме підкаже шляхи. Але ресурси, звичайно, 
потрібні, як кров у тілі, адже вони забезпечують життя. І за них 
варто боротися.

Один із форматів співпраці — донорські організації, як між-
народні, так і українські. Серед тих, хто постійно підтримують 
EdCamp, є також бізнес-структури. Цього року EdCamp Ukraine 
вже вдруге вийшов на краудфандингову платформу «Спільнокошт». 
Але щоб усе вийшло, потрібно насамперед інвестувати в себе.

У список партнерів до донорських організацій, бізнес-струк-
тур, краудфандингових платформ Ви ще можете додати держав-
ний сектор і місцеві громади, а також медіа й волонтерський 
корпус. Основою стратегії роботи з партнерськими командами 
має бути принцип взаємозацікавлення. На різних етапах роботи 

організація отримувала від партнерів різні ресурси, і важ-
ливо, що це не завжди були гроші, а й інформаційна 

підтримка, і «живий» продукт – їжа, вода, друковані 
матеріали, програмне забезпечення.

EdCamp Ukraine не має магістрального донора, 
тобто головної організації, яка б забезпечувала при-
наймні 20% фінансування. Серед партнерів — понад 

80 організацій, усіх їх можна побачити у звіті-коміксі за 
2 роки діяльності. З кожною з них спільнота EdCamp будує 
співпрацю, думаючи не лише про свою ідею, але й про 

Звіт пр
о діяль

ність  

https://goo.gl/KFqjBp
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потреби та інтереси партнера. Рішення, які задовольнять обидві 
сторони, розробляємо разом.

Зокрема, дуже важливим є попередній контакт. Перед тим, 
як надіслати будь-яку заявку, краще зробити все, щоб потра-
пити на особисту зустріч до представника чи представниці 
донорської організації, аби дізнатися про їхній інтерес, про те, 
на які результати там очікують, і запросити до співтворчості. 
Не завжди це виходить, але варто пробувати.

Слід пам’ятати, що не лише Вас обирає партнерська організа-
ція, а й Ви теж обираєте. Може статися так, що Вам пропонують 
ресурс, але погляди й цінності цієї людини чи організації Вам 
не близькі. З часом таке партнерство може стати небезпечним. 
До EdCamp часто звертаються з дуже різними пропозиціями 
співпраці. Кожну пропозицію ми ретельно розглядаємо, і якщо 
бачимо якийсь дисонанс, – відмовляємо.

Також не варто забувати про можливість виходу з партнер-
ських відносин. Правильно й нетоксично ставити крапку в будь-
яких взаєминах – професійних, особистісних – не навчають у школі. 
Важливо вчасно ставили крапку, адже щоб зробити наступний 
крок – потрібно завершити попередній.

Загалом ми пропагуємо ідею співпраці вчительства і партнер-
ських організацій. Ми цінуюємо комунікацію педагогів з людьми 
ззовні, з інших сфер. Це розширює горизонти і робить педагогів 
цікавішими для дітей.

 Як домовлятися з партнерами?

Фіксувати домовленості можна як через повноцінний договір, 
так і через звичайний електронний лист. Форма може бути будь-
якою, головне – чітко артикулювати очікування й зафіксувати 
зобов’язання обох сторін.

До написання грантової заявки варто ставитися з увагою 
та вдячністю, бо вона структурує мислення й допомагає зібрати 
всі думки докупи. Але починається все не з неї. Спершу треба 
прописати ідею своєю внутрішньою мовою, намалювати мапу 
думок, а вже потім свій базовий документ переробити на донор-
ську заявку. Адже скільки організацій – стільки і вимог.
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Буває, коли ту саму ідею підтримує консорціум партнерів. 
Кожен із них має власний словник проектної діяльності – тобто 
розуміння того, як формулюються мета або результати проекту. 
Ми радимо не сперечатися і навчатися адаптовувати свій базовий 
документ відповідно до вимог різних організацій.

Знаєте, ми не віримо у конкуренцію, адже будь-хто має уні-
кальне бачення, особистий алгоритм. Інші чудові команди, які 
працюють у сфері освіти, ми не вважаємо чужими чи ворожими, 
адже йдеться про одну велику справу. Ми обмінюємося не лише 
інформацією, але й ресурсами.

Знайти патнерів можуть допомогти різноманітні заходи й події, 
класичний нетворкінг. Важливо не бути жадібними, легко відда-
вати власні знання і досвід, щоб розширити своє оточення і підви-
щити його якість. Також ми в EdCamp багато читаємо і залучаємо 
авторів і авторок до проектів та ініціатив. Якщо жити тематикою, 
якою Ви займаєтесь, «ворони» будуть скрізь.

Шукаючи нового партнера, будьте готовими до марафону, а не 
спринту. Дуже важливо запустити відносини, зробивши перший 
крок, нехай і маленький. Так народжується довіра, на основі якої 
можна будувати довгострокові плани.

Стратегія розвитку ГО «ЕдКемп Україна» на майбутні 5 ро-
ків – це створення центру підвищення кваліфікації – осередку 
навчання освітян упродовж життя «Біла ворона», а також 
дитячого садочка і школи. Ми мріємо і про створення педа-

гогічного вишу нового типу. У досягненні мети також може 
допомогти один з інструментів довгострокового розвитку 
організації – посібник для практиків громадянського сус-
пільства від Програми розвитку ООН в Україні.

За формою, наведеною в цьому посібнику, ми роз-
робили операційний план на рік, що дало змогу впо-
рядкувати діяльність організації, зрозуміти, які потрібні 
ресурси, вирушити до реалізації задуманого. Плану-

вання – це не марнотратство. Це інший спосіб мислення, що 
дає змогу закласти етап аналізу й дослідження гіпотез в основу 

Осередо
к навча

ння 

упродовж
 життя 

«Біла во
рона» 

https://www.edcamp.org.

ua/bilavorona
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діяльності. Якщо цього не зробити – вартість помилки може бути 
високою. Фокус-групи, прототипи, опитування – вітаються.

Команда EdCamp не припиняє вдосконалювати навчики 
планування. Ми використовуємо SCRUM, Trello, діаграми Ґанта. 
Неважливо, які інструменти Ви застосовуєте для Вашого плану, 
головне – щоб він працював. Але також варто пам’ятати, що в будь-
якому плані повинна бути гнучкість, бо життя складне й неперед-
бачуване. Гнучкість необхідна на всіх рівнях – і в бюджеті, і в роз-
кладі проектних кроків, і в розподілі функціональних обов’язків.

Основне мірило успіху організації – це Ваші цінності та осо-
бистісні якості, а не традиційні критерії на кшталт посад, звань, 
розміру заробітної платні тощо. Усі ці речі можна втратити, 
як і набути. Якщо Ви відповідальні та чесні, насамперед із со-
бою, сповідуєте щастя, ділитеся ним, допомагаєте іншим – не 
зупиняйтеся, розвивайтеся і вірте в те, що робите. 

Саме час разом встановлювати нові стандарти партнерських 
відносин у третьому секторі – на основі прозорості, взаємозаці-
кавлення, співпраці й відповідальності за майбутнє країни.

EdCamp
 

Ukraine
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Iнші   КОМПОНЕНТИ

Прокоментуємо компоненти, які ще є в конструкторі події 
EdCamp: 

Реєстрація. Перший і надзвичайно важливий процес, від 
його організації залежить настрій і перебіг усієї події. Тут учас-
ники й учасниці отримують усі необхідні матеріали (програма, 
блокнот, ручка, партнерська інформація тощо), заряд бадьо-
рості й гарного настрою, а також інструкції, необхідні для орієн-
тування в новому просторі. Майже до всіх регіональних (не)кон-
ференцій оргкомітети готують оригінальні значки/броші. Можна 
також роздавати так звані паспорти участі й створити галерею 
інтересів і потреб учительства. Важливо, щоб на реєстрації не 
виникало великого скупчення людей і все було підготовлено 
ще звечора.  Зручно проводити реєстрацію, організувавши 
кілька «вікон», між якими списки розподілені на кілька частин 
за алфавітними проміжками, а всі іменні матеріали заздалегідь 
розкладені в алфавітному порядку. Упродовж дня реєстрація 
працює також і як help-desk, куди можна звертатися з будь-якими 
питаннями. Увечері саме реєстрація видає сертифікати участі 
та приймає анкети зворотного зв’язку.

Відкриття. Привітальне відео. Вітальні слова. Цей мо-
мент є завжди високою точкою, коли організаторська команда 
проговорює основні особливості формату, головними з яких є сво-
бода перебування і вибору опцій для відвідування. Для регіо-
нальних подій ми завжди робимо привітальне відео від команди 
EdCamp Ukraine, щоб локальні спільноти відчували свою прина-
лежність до всеукраїнської мережі відповідального вчительства. 

На початку заходу варто дати почесним гостям час сказати 
привітальне слово, попередивши, що це відбудеться в едкем-
півському дусі – коротко й по суті (до 2-х хвилин) та запросити 
до слова всіх одночасно. Вітальні слова призначені не для демон-
страції ієрархії, а важливі, щоб і вчительство, і різні стейкхолдери 
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ще раз замислилися про важливість професії та освіти. Також 
це й можливість презентувати спільноті людей, які впливають 
на прийняття рішень, – щоб усі охочі могли потім поставити їм 
запитання, поспілкуватися. Не забудьте сказати «Дякую!» тим, 
хто підтримують захід. Самі едкемпери й едкемперки започатку-
вали традицію передачі прапора EdCamp Ukraine із події на подію.

Не забувайте, що на перших рядах можна покласти ар-
куші з написами на кшталт «Це місце саме для тебе», «Не бійся, 
сідай» тощо, щоб заохотити вчителів/-ок займати перші ряди, 
адже вони саме для них. 

Музика на відкритті є також дуже важливою. Щороку ми оби-
раємо новий саундтрек, який асоціюється зі спільнотою EdCamp 
Ukraine. Живі виступи і творчі номери – добре, але лише якщо вони 
добре пасують до формату (не)конференції, а не суперечать йому.

Кава-брейки та харчування. Так званий освітянський ка-
фетерій є ще однією локацією – але не лише для тамування 
голоду та спраги, а ще й для спілкування і створення нових 
проектів. Пам’ятайте, що відповідно до закону «про дві ноги» 
учасники й учасниці в будь-який час можуть вийти із сесійних 
локацій та відвідати кафетерій, щоб просто поговорити з коле-
гами й запланувати власні ініціативи вже після завершення події.

Панельна дискусія з інтеракцією. Панельна дискусія 
є необов’язковим, але цікавим елементом програми освітянської 
(не)конференції. Це має бути, проте, не просто «передача мікро-
фону» від одного панеліста до іншого – намагайтеся зробити дис-
кусію безпосередньою й живою. Для інтеракції зручно викорис-
товувати кольорові картки (червона, жовта, зелена; колір з обох 
сторін аркуша): так можна звертатися до аудиторії з різноманітними 
запитаннями і миттєво бачити результати голосування.

Відкриті уроки. «Акваріум» – традиційна родзинка про-
грами національних (не)конференцій, де Ви можете поділитися 
своїми найкращими практиками. Це можливість провести від-
критий урок із якогось предмета для збірного класу в режимі 
реального часу й отримати доброзичливий і конструктивний 
зворотний зв’язок від дітей і спільноти відповідального вчи-
тельства.
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Квест. Мета спільного вирішення логічних завдань – у фо-
новому режимі поєднати освітян із різних регіонів і шкіл у малі 
групи, дати їм можливість познайомитися, дізнатися більше 
про досвід екпертного кола і краще вивчити інтерактивні 
стенди на події тощо. Важливо, щоб квест був укладений цікаво  
і з гумором, також не забудьте потурбуватися про подарунки 
для переможців і переможниць.

Благодійна акція. Її мета продемонструвати, що разом ми – 
велика сила, і кожна й кожен можуть допомогти. Традиційно 
на національних подіях ми присвячуємо акцію дітям, які по-
требують особливої уваги, і просимо освітян привезти із собою 
канцтовари, книги та іграшки. Але учасники й учасниці не просто 
складають подарунки в кошик, вони знайомляться одне з одним 
через асоціації з тими речами, які вони привезли. Таким чином, 
благодійна акція перетворюється на знайомства, які не забува-
ються ніколи. З 2017 року на всіх регіональних (не)конференціях 
ми просимо освітян підтримати рух EdCamp в Україні, – інвес-
тувати певну суму грошей на платформі «Спільнокошт» й отри-
мати брендований подарунок. Саме для освітніх ініціатив існує 
також платформа GoFunded, де Ви можете заснувати власний 
або ж підтримати інший освітянський проект. 

Фотокампанія. Хто ж не любить фотографуватися? Може, 
звісно, хтось і не любить просто фотографуватися :). Тому 

ми вирішили надати цій опції більше смислів. Щороку на 
національних подіях відбуваються тематичні фотокампа-
нії. У 2016 році одна з таких була присвячена Цілям сталого 

розвитку у сферах освіти та гендерної рівності, а у 2017 
році – реформі Нової української школи. Ви можете вико-
ристати макети з них обох, а можете вигадати щось своє.

Особлива сесія. До програм хвиль регіональних (не)
конференцій ми завжди просимо включати особливу 
сесію від нашої команди. У 2016—2017 н.р. за допомогою 
«реформометра» ми вимірювали ставлення до реформи 
освіти вчительських спільнот у регіонах. У 2018 році – 
разом із порталом Нової української школи обговорю-
ємо найбільш дискусійні питання реформи, шукаючи 

аргументи «за» і «проти», дискутуючи про них у групах. 

Макети 

фотокамп
аніi 

https://goo.gl/YbmJBX
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Інтерактивні зони. Партнери Вашої події обов’язково мають 
щось, що варто знати чи спробувати всім сучасним українським 
педагогам. Надайте їм місце, щоб поділитися цінним досві-
дом з усіма. Це має бути не просто поширення інформаційних 
матеріалів, а щось цікаве, корисне й практичне. Дизайнуйте ці 
рішення разом!

Зворотний зв’язок. Щоб зробити наступну (не)конферен-
цію ще кращою, варто попросити всіх учасників і учасниць по-
дії заповнити анкету зворотного зв’язку просто перед тим, як 
отримати сертифікати про участь. Ми завжди хочемо знати, 
скільки корисних контактів і знань отримано на національ-
них подіях, тому також  вимірюємо «довгий хвіст» за 
допомогою анкети Всесвітнього EdCamp-опитування  
http://bit.ly/surveyedcamp. 

Закриття. Усі відчувають сильну, але приємну 
втому. Усі познайомилися і подружилися, дізналися 
багато корисного й запланували нову діяльність. На-
ступним етапом є проведення «Кола взаємодопомоги» –  
соціального експерименту, мета якого навчитися про-
сити про допомогу й допомагати (цей експеримент опи-
сано в книзі Адама Гранта «Брати чи віддавати»). Після 
цього почесним гостям вручаються подяки й сертифікати про 
участь, учасники й учасниці здають заповнені анкети зворот-
ного зв’язку й отримують сертифікати. Звучать слова подяки, 
зокрема й команді події. Усю організаторську команду і волон-
теріат події варто запросити на сцену. Фінальним акордом є пе-
редача прапора наступному регіональному заходу. 

Скільки EdCamp’ів – стільки різних програм. Хтось робить 
подію в школі, а хтось – на морському узбережжі або в музеї 
науки, до експертного кола запрошують учнів і учениць або ро-
блять майстер-класи з виготовлення білих ворон. Досліджуйте 
досвід інших і створюйте свою, незабутню подію. Далі ми крок 
за кроком розглянемо, як утілити мрію в реальність. 

Книга Адама 
Ґранта «Брати 
чи віддавати» 

https://goo.gl/xcVC8c
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Ганна Дов
гопол, 

Фонд ім. Гайнріха 

Бьолля

З EdCamp ми знайомі вже три роки. Ми як фонд під-
тримували їх ще з 2015 року. Коли я тільки почула про 
цей проект, то вирішила, що його обов’язково треба під-
тримати, оскільки він вразив мене своєю ініціативністю, 
революційністю. Особливо зачудувала ця невелика ко-
манда людей, які хотіли змінити систему освіти, і зміни-
ли її. 

EdCamp збирає агентів змін у системі освіти. Це 
активні, мотивовані, самопросунуті вчителі, які збира- 
ються раз на рік або частіше на так звані (не)кон- 
ференції для того, щоб обмінятися власним досвідом, 
чогось навчитися, а головне — підтримати та надихнути 
одне одного.

Усі професійні спільноти мають певні регулярні зу-
стрічі, а для вчителів до EdCamp таких зустрічей не було.

EdCamp Ukraine — це рух, розпочатий невеликою 
групою ентузіастів та ентузіасток із Харкова, але вони 
хотіли, щоб цей рух ширився країною. І останні кілька ро-
ків ми бачимо, що понад 20 EdCamp’ів проводять по всій 
Україні протягом року. 

ДУМКА ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Зростаймо разом з EdCamp`ом. Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади
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Елизавета
 Вовченко,  

Microsoft Украiна

Корпорація Microsoft Україна співпрацює  
з EdCamp другий рік поспіль, і головна причина, чому 
ми разом, це віра в силу спільнот, груп професіона-
лів, що мають спільні радості і спільні проблеми. І хто, 
як не вони, зможуть краще навчити одне одного?

Ми разом проводимо спільні сесії на EdCamp’ах  
у різних містах по всій Україні. І для нас це найкра-
щий спосіб поширити сучасні ідеї.

Ми віримо, що технології в класній кімнаті допо-
можуть розвивати не лише потенціал звичайних ді-
тей, але й дітей з особливими потребами, захоплю-
вати, давати змогу дітям бачити та знати більше.

Ми віримо, що всі ті, хто читають цю книгу, отри-
мають щось корисне, щось хороше і зможуть змінити 
на краще нашу освіту.

ДУМКА БIЗНЕСУ

Коли ми спостерігаємо за результатами роботи 
команди EdCamp, спадає на думку порівняння з тра-
вою, яка проростає крізь асфальт. Так само команда 
EdCamp пробивається через заскорузлий шар старої 
радянської системи, а інколи навіть не радянської,  
а сформованої в часи незалежності. Команда EdCamp 
непоодинока. Вона діє не локально, і зміни та зусилля 
запалюють серця. Ви можете побачити, як цілі осе-
редки «білих ворон» змінюють нашу систему освіти 
на краще. Тому ми найдужче бажаємо вам натхнення, 
енергії і якомога більше послідовників. 

Олег Одол
ьський, 

компанія «Лінгвіст»
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Ганна Шов
калюк,  

компанія «Лінгвіст»

Ми з командою EdCamp досить нетривалий час 
разом, але за цей невеликий період ми встигли зро-
зуміти, що EdCamp це не просто конференції, а (не)-
конференції і заходи, які організовані на найвищому 
рівні. Це насамперед спосіб мислення, це усвідом-
лення того, що вчительство має бути відповідальним, 
це місце, де зустрічаються однодумці, це події, люди 
й команда, яка надихає та вселяє віру в майбутнє. Ми 
пишаємося тим, що разом, і хочемо, щоб учительство 
України долучилося до руху EdCamp, зробило свій 
внесок, адже це величезна  можливість і нагода. 

Оксана Макаренко,
 

радниця Міністерки 

освіти і науки  

Украiни

Разом з EdCamp ми брали участь у розробці Кон-
цепції НУШ, і я дуже радію, що в Україну три роки 
тому прийшов міжнародний рух EdCamp, і тепер 
активно розвивається спільнота відповідального 
вчительства по всій країні. 

Рух EdCamp — це унікальний формат (не)кон-
ференцій. Він дає змогу розбудувати горизонтальні 
зв’язки серед учителів. Узяти корисні знання не 
лише від експертів і експерток, а й обмінятися ко-
рисними ідеями, досвідом зі своїми колегами, обго-
ворити проблеми, знайти рішення, поділитися влас-
ними здобутками. І така синергія сприяє як їхньому 
особистому зростанню, так і змінам у системі освіти. 

Міністерство освіти і науки працює над новою 
Концепцією педагогічної освіти та розробляє нові про-
цедури підвищення кваліфікації, сертифікації шкіль-
них педагогів відповідно до нового законодавства. 

ДУМКА ВЛАДИ
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Микола Скиб
а,  

Український 

інститут майбутнього

Я познайомився з EdCamp’ом ще три роки тому  
і почув про цю подію від людей, які для мене є не-
рвом креативності й відкритості до нового. І це на-
певно, теж наклало відбиток на ставлення до події, 
оскільки я бачу, що це роблять люди, заряджені на 
зміни.

EdCamp працює тому, що це свято, яке створю-
ють спільно. З іншого боку, туди приїздять для того, 
щоб знайти нові способи розвитку своєї професії, 
для того, щоб бути в цій професії більш майстерними. 
Спроможними відповідати на виклики часу, спро-
можними краще комунікувати. І люди діляться цим 
досвідом. 

EdCamp — це класна інфраструктура для того, 
щоб нарощувати досвід, ставати спроможнішими, 
креативнішими. Тому я рекомендую: організовуйте 
EdCamp у своїх містах, школах, відвідуйте EdCamp, 
відгукуйтесь на запрошення, запрошуйте нових лю-
дей і будьте відкриті для змін. 

ДУМКА ЕКСПЕРТНОГО КОЛА
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Iлля Філіпп
ов, 

студія онлайн-освіти  

«ЕдЕра»

По-перше, у нашій доволі ієрархічній системі 
освіти, це справді демократичний формат залуче- 
ння зацікавлених учителів до обміну досвідом.

По-друге, вони справді обмінюються досвідом. 
Можливо, частина з них їде на тусовку, проте навіть 
тусовки потрібні кожній спільноті. Це те, що створює 
спільноту та дає йому змогу справді жити, розвива-
тись.

По-третє, це культурний обмін. Я знаю ба-
гато вчителів, які, наприклад, подорожують  
зі своєї області в іншу. Це також, знаєте, такий діа-
лог і культурний обмін досвідом.

Залучення такої кількості вчителів і вчительок 
за короткий проміжок часу свідчить про те, що цей 
формат справді повинен бути. Свідчить про те, що 
вчителям справді це важливо, свідчить про те, що 
вони готові брати участь у такій дружній і справді 
професійній спільноті.

Чому EdEra теж учасник, бо ми дуже зацікав-
лені в тому, щоб формат розвивався, ми дуже за-
цікавлені, щоб як можна більше вчителів долуча-
лися до цієї справи. І всім учителям і вчителькам  
я хочу побажати: будьте відкритими, діліться до-
свідом. Як кажуть: найкраще ми розуміємо те, чого 
самі навчаємо. 

EdC
amp

 

Ukr
aine
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На мою думку, EdCamp працює тому, що це спільно-
та вільних учителів і вчительок, у якій можна висловити 
власну думку і бути почутими. Річ у тому, що дуже довго 
освіта існувала як закрита спільнота, де учителі та вчи-
тельки не могли щось говорити, не мали права голосу. 
Приїжджаючи на EdCamp’и, вони бачать, що є пред-
ставники влади, які хочуть їх чути, хочуть запитати їх 
про проблеми, хочуть їм допомогти. І це, мені здається, 
найважливіше, тому що так учителі відчувають свободу. 

ДУМКА МЕДIА
Щодня ми створюємо видання для Вас, для вчи-

телів усіх категорій. Ми цінуємо і те, що нас об’єднує, 
і те, що робить нас схожими одне на одного. Для 
мене «EdCamp Ukraine» — це вільний майданчик 
для вільних людей. Людей, які вільно приїжджають, 
вільно приймають рішення бути саме тут і можуть бу-
дувати вільну освіту України. А ще — це майданчик 
для лідерів України, тому що без лідерів освіти ми 
не побудуємо Нову українську школу і не побудуємо 
європейську Україну.

Ми створюємо майданчик для творчого 
розвитку вчителів. Ми є медіа-партнером  
ГО «ЕдКемп Україна», тому що ми робимо, по суті, 
одну й ту саму справу. EdCamp — це рух, рух —  
це життя. Якщо освіта перестане рухатися, якщо 
планета перестане рухатися, не буде й життя.

Вікторія То
пол, 

сайт «Нова українська  

школа» 

Марина Мосієнко,  

Видавнича група 

 «Шкільний світ»

Долгова Да
р’я, 

 Видавнича група 

«Шкільний світ»



Як сконструювати  
власний EdCamp, 
слідувати плану 
і бути гнучкими

КРОК ЗА
 КРОКОМ

EDCAMP – 

БЛОК 4.



69    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»

ПЛАНУВАННЯ
Якщо Ви задумали організувати власну подію, перш за все 

рекомендуємо взяти участь в одній з регіональних або націо- 
нальних (не)конференцій у форматі EdCamp. Це допоможе 
зрозуміти філософію та особливості освітньої (не)конференції. 
Якщо ж із якихось причин Ви не можете відвідати подію, не 
хвилюйтеся – саме тому ми й створили цю книжку!

Перед організацією власного міні-EdCamp’у потрібно про-
вести невеличке регіональне дослідження, поспілкуватися з ко-
ординаторами/координаторками найближчих (не)конференцій, 
знайти можливі приміщення, зрозуміти потенціал відвідування 
заходу і подумати про співкоординацію з кимось із Ваших ко-
лег. Коли Ви вперше беретеся за організацію міні-EdCamp’у, 
завдання може здатися заважким, але якщо Ви інвестуєте до-
статньо часу у вивчення ключової інформації, то шлях до успіху 
буде легким. 

Важливі моменти, які треба взяти до уваги на етапі плану-
вання EdCamp:

•	 Чи були вже інші (не)конференції у Вашому регіоні?
•	 Кого Ви бачите у своїй організаторській команді?
•	 Яка тема хвилює/цікавить педагогів у Вашому оточенні і яку 

програму Ви їм запропонуєте?
•	 Коли і де найкраще організувати подію?
•	 Яким буде логотип Вашої події?
•	 Де Ви візьмете кошти на організацію та проведення події?
•	 Яким буде партнерське коло Вашої події?
•	 Яким чином буде забезпечена інформаційна підтримка?
•	 Як Ви триматимете зв’язок з EdCamp Ukraine?

 Інші (не)конференції у Вашому регіоні

Перед початком планування своєї події дізнайтеся, які 
школи й організації, відповідальні вчителі та вчительки вже про-
водили регіональні (не)конференції у Вашому регіоні. У деяких 
областях уже працюють до 5-ти осередків EdCamp. Відвідайте 
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сайт www.edcamp.org.ua, щоб їх знайти і, можливо, налаго-
дити співпрацю та отримати допомогу – всі координатори/-ки  
(не)конференцій завжди відкриті до спілкування й радо під-
тримають Вас. 

У будь-якому разі, Ви вільні організувати міні-EdCamp в зруч-
ний саме для Вас день, але краще, якщо такі заходи рівномірно 
розподілені впродовж навчального року. 

Якщо хочете долучитися до офіційної хвилі магістральних 
та афілійованих подій і здобути підтримку спільноти EdCamp 
Ukraine, необхідно подаватися на участь у щорічній програмі 
«ЕдКемп у коробці».

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ КОГОСЬ, ХТО  
ПРОВОДИЛИ ОСВIТНI (НЕ)КОНФЕРЕНЦII 

ЧИ БУВАЛИ НА EDCAMP’АХ? ЗАНОТУЙТЕ 
ПРIЗВИЩА, ЩОБ ЗГОДОМ РОЗПИТАТИ  

IХ ДОКЛАДНIШЕ



71    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»

 Ваша організаторська команда

EdCamp базується на принципі Give-Get (Дай, якщо можеш, – 
візьми, якщо хочеш), тобто на взаємному обміні освітянським 
досвідом. Не варто намагатися організувати EdCamp само-
тужки – це важко і не так приємно та цікаво, краще зверніться 
до місцевої громади та згуртуйте команду. Дуже корисно вза-
ємодіяти з представниками/представницями з різних шкіл та ін-
ших освітніх організацій. Це дає можливість вийти на набагато 
ширшу аудиторію. 

Коли збираєте команду, пам’ятайте, що приємні та продуктивні 
взаємини мають бути між усіма в цій групі. EdCamp базується 
на радісній добрій волі, взаємоповазі та ентузіазмі в освіті. По-
трібно впевнитися, що всі в команді здатні підтримати відкритий 
діалог і загалом готові до співпраці з освітянами різного досвіду 
та способу життя. Уся команда повинна бути готова виконувати 
певні завдання, робити це вчасно та якісно. 

Лише зробіть перший крок – і Ви знайдете багато людей, 
які охоче погодяться долучитися до Вас в організації EdCamp’у. 
Ваша команда не обов’язково має складатися з людей, яких Ви 
зустрічали раніше. Почніть розміщувати інформацію у Facebook 
(або інших соціальних мережах), і Ви будете здивовані, коли по-
бачите, хто Вам відповість. 

Коли сформували команду, починайте влаштовувати що-
тижневі (або з іншою періодичністю, головне – регулярно) зу-
стрічі з підготовки до заходу. Розподіліть обов’язки та пере-
конайтеся, що всі члени/членкині команди їх виконують. Не 
забудьте про волонтерський корпус! Це можуть бути як Ваші 
колеги, друзі, родичі, так і учнівство школи чи батьківство. 

Якщо Ваша команда зібралася з різних куточків 
регіону, EdCamp Ukraine рекомендує використовувати 
програму Trello, https://trello.com. Це онлайн-додаток, 
що працює так, як усі соціальні мережі, але створений 
для спільної роботи над проектами. Також дуже радимо 
прочитати книгу «Scrum. Навчись робити вдвічі більше за 
менший час» від Джеффа Сазерленда, розробника цієї 
унікальної методики управління проектами.

Основи Scrum  
і як юзати Trello 

https://goo.gl/8kGuzP
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 Тема і програма Вашої події

Чому саме буде присвячено Вашу регіональну подію? Мож-
ливо, сучасному викладанню у молодшій школі? Або запобіганню 
професійному вигорянню? Чи можливостям STEM? Не забувайте, 
що тема події може бути як дуже широкою, так і дуже спеціалі-

зованою – обирати лише Вам. 

Ви можете ознайомитися з темами регіональних 
(не)конференцій усіх хвиль на нашому сайті. Головне – 
щоб ця тема по-справжньому хвилювала Вас і Вашу 
команду – і тоді Ви зможете об’єднати навколо неї не-
байдужих освітян з усіх куточків України.

Про конструювання програми йшлося в поперед- 
ньому розділі. Із чого саме буде складатися Ваша по-
дія, залежить від Вас і Вашої команди. Пам’ятаймо, 
що єдиною обов’язковою умовою є проведення 
вчительських сесій та їх фасилітація.

ЧИ Є У ВАШОМУ ОТОЧЕННI ЛЮДИ,  
ЯКИХ ВИ ХОТIЛИ Б БАЧИТИ  

У СВОIЙ КОМАНДI?

Як прави
льно 

проводит
и  

мозкови
й штурм 

https://goo.gl/VPvqRu
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 Місце проведення і дата Вашої (не)конференції 

Чудове місце проведення може допомогти влаштувати Ваш 
захід. Школи є найкращою локацією для міні-EdCamp’ів. Поч- 
ніть з власної школи – спробуйте зацікавити весь або частину 
колективу й адміністрацію ідеєю регіональної (не)конференції. 
Якщо Вашу ідею не було підтримано, проговоріть її з колективами 
інших шкіл регіону. Попросіть колег уточнити, чи можна влашту-
вати подібний захід на базі інших закладів освіти. 

Якщо Ви працюєте не в школі, а, наприклад, у методичному 
кабінеті, педагогічному виші чи в громадській організації, Вам 
краще скооперуватися з якоюсь місцевою школою та провести 
захід на її базі, із залученням її колективу до своєї команди. 

Кількість людей, які прийдуть на Ваш міні-EdCamp, може бути 
дуже різною – від 50 до 300 учасників і учасниць. Тож у локації, 
яку Ви обрали для свого заходу, має бути одна велика кімната 
(наприклад, актова або спортивна зала) і кілька закритих при-
міщень (наприклад, класів) для індивідуальних сесій для участі 
приблизно до 30 осіб.

Потужний Wi-Fi зв’язок є дуже бажаною вимогою до місця про-
ведення Вашого міні-EdCamp’у. Навіть якщо EdCamp відбувається 

ПРОВЕДIТЬ «МОЗКОВИЙ ШТУРМ»  
I ЗАПРОПОНУЙТЕ ТРИ ТЕМИ, ЯКI  

МОЖУТЬ БУТИ ПОТЕНЦIЙНО 
ЦIКАВИМИ ВАШIЙ СПIЛЬНОТI
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не в цифровому форматі, і у Вас не буде дистанційних сесій, 
усі учасники/-ці повинні мати змогу зробити нотатки, залишити 
новини про подію у соціальних мережах або знайти корисну ін-
формацію під час заходу. 

Не забудьте подумати про транспортну логістику. Місце про-
ведення має бути з більш-менш розвиненим транспортним спо-
лученням із різними регіонами країни. Усі учасники й учасниці 
мають отримати чіткі інструкції стосовно того, як, коли і на чому 
можна дістатися до необхідної локації. Можна навіть викорис-
товувати тимчасові дороговкази в місцях пересадок чи зміни 
напрямку руху. А на деяких EdCamp’ах ми натрапляли навіть на 
вітальні бігборди на вокзалі або в центрі міста.

Ваш міні-EdCamp, проте, не обов’язково має відбутися 
саме в школі. Історія руху EdCamp в Україні знає події і на березі 
моря, і в лісі чи в коворкінговому просторі. Це тільки Ваш вибір, 
варто лише потурбуватися про захист від дощу/сонця/холоду і до-
ступ до електромереж для технічного забезпечення події. 

Усі регіональні та національні події за програмою «EdCamp у ко-
робці» до 2018 року було включено до офіційного плану заходів 
Міністерства освіти і науки України, а участь у них – рекомен-
довано до зарахування як офіційне підвищення кваліфікації. 
Сподіваємося, що так буде й надалі. Державна підтримка дає 
змогу створити сприятливий фон для добровільної участі в  
(не)конференціях зацікавлених освітян.

ДЕ ВИ БАЖАЄТЕ ПРОВЕСТИ  
СВIЙ EDCAMP?
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 Логотип Вашого міні-EdCamp’у

У програмі «ЕдКемп у коробці» є можливість отримати право 
проведення двох видів подій: магістральної та афілійованої. 
Команда афілійованого міні-EdCamp’у отримує повну менто-
рингову й інформаційну підтримку, але бере відповідальність 
за ресурсне забезпечення події на себе. Координатори/-ки та-
ких подій отримують макети всієї друкованої продукції, інші 
додаткові матеріали, беруть участь у всіх інформаційно-логіс-
тичних вебінарах разом із координаторами/-ками магістральних 
(не)конференцій, мають перевагу під час конкурсного відбору 
на національну подію. Водночас афілійовані події мають менші 
вимоги до звітності перед командою EdCamp Ukraine. 

Магістральний міні-EdCamp – це той, який, окрім інформацій-
ної та менторингової, отримує ще й фінансову підтримку, а також 
усю готову друковану продукцію.

До списку офіційних подій Міністерства освіти і науки Укра-
їни, а також на сайт EdCamp Ukraine вносяться всі події – і афі-
лійовані, і неафілійовані. 

Для обох видів подій логотип розробляє команда EdCamp 
Ukraine. Зазвичай він складається з модифікованого логотипу 
національного руху, до якого додається назва населеного пункту 
Вашої події. Якщо за одну хвилю в одному місті відбувається 
кілька регіональних (не)конференцій, до назви населеного 
пункту додається назва локації, наприклад, mini-EdCamp Kharkiv 
School №2. 

 Кошти на організацію та проведення Вашого заходу

EdCamp’и в усьому світі завжди є безкоштовними для учас-
ників і учасниць, але їх організація все ж потребує ресурсів. 
Команда EdCamp Ukraine намагається максимально полегшити 
цей процес: програму «EdCamp у коробці» було створено саме 
для того, щоб допомогти координаторам і координаторкам за-
лучати людські, фінансові та інші ресурси для організації події. 

Якщо Ви в конкурсному відборі отримали право провести 
магістральну подію, ГО «ЕдКемп Україна» забезпечить Вас усією 
необхідною друкованою продукцією: від беджів до сертифікатів. 
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Також ми надамо певне фінансування, розмір якого може різни-
тися з року в рік.

Якщо Ви представляєте афілійовану подію, на жаль, ми не 
зможемо підтримати Вас фінансово – Вам необхідно буде потур-
буватися про ресурсне забезпечення події самостійно, ми ж на-
дамо всю методичну й інформаційну підтримку. 

 Ваше партнерське коло

Незважаючи на те, чи Ви отримуєте від ГО «ЕдКемп Україна» 
фінансову підтримку та всю друковану продукцію, чи ні, Вам буде 
не зайвим долучити й інших партнерів. Пам’ятайте, що EdCamp 
починається з діалогу та продовжується через співпрацю. 

Зв’яжіться з місцевим підприємцями і підприємницями та за-
питайте, чи могли б вони підтримати Вашу подію. Краще зробити 
це під час особистої зустрічі віч-на-віч – і не бійтеся переконувати! 
Надайте їм усю інформацію, яка потрібна для повного розуміння 
Вашої діяльності. Поясніть, що таке EdCamp, чому він надихає 
та як їхній внесок допоможе організувати цю подію. 

Якщо спонсор запитає: «Що саме Вам потрібно?», одразу ж да-
вайте чітку й відверту відповідь. Розмова піде краще, якщо Ви 
вже матимете із собою план бюджету – скільки й на що саме Ви 
потребуєте, чи планують підтримати якусь частину витрат інші. 
Спитайте, чи є бажання бути генеральними спонсорами; можливо 
це чудова нагода для компанії стати більш помітною в регіоні. 
Не завжди просіть гроші – часто Ваші партнери можуть взяти 
забезпечення тієї чи іншої статті безпосередньо на себе.

Не приділяйте занадто багато уваги лише товарам/послугам 
від партнерів. Спробуйте інтегрувати їхні знання й бажання допо-
могти освіті до програми Вашої події – можна зробити сесію разом, 
або поставити інтерактивний стенд, де педагоги дізнаються щось 
корисне, можна допомогти зі збором інформації для потреб цієї 
компанії тощо. Головне, що так Ви зробите свою подію насправді 
ще цікавішою, а стосунки з місцевим бізнесом – довготривалими, 
приємними і навзаєм корисними. Варто мати в команді людину, 
яка буде відповідати за комунікацію з партнерським колом. 
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Не забувайте висловлювати свою подяку людям, які до-
помогли Вашій події відбутися. Говоріть про це, згадуйте їх на 
Facebook, на Вашому вебсайті, додайте їх логотипи до друко-
ваної та електронної продукції. Приділіть достатньо уваги, щоб 
спонсори отримали актуальну інформацію щодо витрачених 
коштів/інших ресурсів. 

Після завершення Вашого EdCamp’у зв’яжіться для подяки 
з усіма партнерами знову. Важливо зберігати приємні сто-
сунки з тими, хто допомагали Вам в організації (не)конференції. 
По-перше, вміння дякувати – це важлива компетентність, а по-
друге, це збільшує шанси на взаємодію з ними наступного разу. 
Навіть нині, у століття високих технологій, персональний лист 
подяки або зустріч мають величезне значення.

Наостанок: переконайтеся у тому, що Ви усвідомлюєте різ-
ницю між партнером і продавцем. Відповідно до моделі EdCamp, 
партнери можуть передати кошти або подарунки чи призи для 
учасників і учасниць події та непрямо говорити про свої товари/ 
послуги, але вони не можуть реалізовувати або відкрито рекла-
мувати їх на EdCamp’ах. 

У РЕЖИМI МОЗКОВОГО ШТУРМУ 
ЗАПИШIТЬ УСIХ-УСIХ ЛЮДЕЙ  

ТА ОРГАНIЗАЦII, ДО ЯКИХ ВИ МОГЛИ БИ  
ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ПАРТНЕРСЬКОЮ 

ПIДТРИМКОЮ В РЕГIОНI
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 Інформаційна підтримка Вашої (не)конференції

Команда EdCamp Ukraine долучається до інформаційної під-
тримки Вашого заходу, розміщуючи інформацію про всі регіональні 
(не)конференції на спеціальній сторінці офіційного сайту, а також 
за допомогою окремої мапи на Facebook. Після події ми також 
завжди робимо публікацію з родзинками та світлинами з Вашого 
заходу. Але багато в чому інформаційне поле події на регіональ-
ному рівні залежить саме від Вас.

Варто створити окрему сторінку на власному сайті/блозі чи 
сайті школи або сторінку події у Facebook, де розмістити оголо-
шення з усією важливою інформацією про Ваш міні-EdCamp:

•	 що (назва заходу), 
•	 де (мапа локації), 
•	 коли (дата і час),
•	 тема заходу,
•	 посилання на онлайн-реєстрацію,
•	 контактна інформація.

Це оголошення можна поширити в різноманітних освітніх та до-
тичних групах у Facebook та інших соціальних мережах, а також 
іншими каналами зв’язку – Вашим колегам у різних регіонах країни.

Власне, на сторінці події варто розказати про особливості 
формату EdCamp та про те, з якою метою Ви організовуєте ре-
гіональну (не)конференцію. Можна зробити опитування щодо 
очікувань і побажань потенційних учасників і учасниць. Із часом 
Ви можете тут робити важливі оголошення, викладати варіанти 
програми, збирати світлини, говорити «Дякуємо!» волонтерському 
корпусу, команді і партнерам, просто спілкуватися на будь-які теми. 

На самій (не)конференції варто обрати людину з команди, 
яка буде відповідати за збір і поширення якісних фото і ві-
део, а можливо, й інтерв’ю з учасниками й учасницями, парт-
нерами і командою. 

Це можна робити також і за допомогою спеціального хеш- 
тегу. Ми зазвичай використовуємо хештеги #EdCampUkraine 
(для національних подій), #edcampaugust (для серпневих  
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(не)конференцій) та #miniedcampназва – де замість «назва» 
стоїть визначене найменування події. 

Флаєри та офіційні листи-запрошення на Ваш міні-EdCamp 
теж є вдалою ідеєю. Надішліть листи всім, кому, на Вашу 
думку, може бути цікаво відвідати подію такого формату. 
Якщо Ви хочете зробити детальні та яскраві електронні 
листи, ми радимо використовувати ресурс MailChimp, 
https://mailchimp.com, який є безкоштовним для одно-
часного надсилання до 2000 листів. 

Зазвичай на захід хочуть потрапити більше людей, 
ніж Ви плануєте або можете фізично прийняти. Тому 
традиційною справою на багатьох подіях EdCamp є про-
цедура конкурсного відбору, яка складається з двох ета-
пів: аналізу реєстраційних онлайн-анкет і телефонних інтерв’ю. 

Зробити сотні дзвінків, звичайно, непроста справа, але воно 
того варте. Саме в живому спілкуванні Ви зможете налаштувати по-
тенційних учасника/учасницю на хвилю події, а також з’ясувати, на-
скільки людина вмотивована, доброзичлива і відкрита до формату. 

Подарунки, оригінальні подяки, ексклюзивні наліпки, значки, 
торбинки та інші матеріали також є чудовою пам’ятною подякою 
учасникам і учасницям Вашого заходу й довго зберігатимуть його 
атмосферу. Усі ці «штукенції» можуть бути зроблені власноруч 
дітьми й педагогами Вашої школи.

 Зв’язок з EdCamp Ukraine

Як взяти участь у конкурсі програми «EdCamp у коробці»? Зазви-
чай ми оголошуємо прийом заявок у серпні, а перший міні-EdCamp 
проводиться вже у жовтні. Щойно Ви побачите інформаційне пові-
домлення на сайті або сторінці EdCamp Ukraine у Facebook, беріться 
заповнювати заявку. Просимо ставитися до неї дуже серйозно :).

Журі оцінює зашифровані конкурсні заявки автономно за 
6-ма критеріями: 

•	 програма і тематика, відповідність формату (не)конфе-
ренції,

•	 логістика і технічне забезпечення,

Навіщо хештеги 
та як iх 

 використовувати? 
https://goo.gl/AQx87w
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•	 кількість учасників/-ць та їх залучення,
•	 оцінка ефективності заходу, очікувані результати,
•	 командна робота і розподіл обов’язків,
•	 якість оформлення заявки, проект бюджету,
•	 телефонне інтерв’ю.

До загального конкурсного балу, який обчислюється за кіль-
кома математичними формулами з урахуванням вагомості кож-
ного критерію, додається бал за телефонне інтерв’ю. 

Ми завжди готові надати будь-які консультації та відповіді 
на всі Ваші запитання (крім тих, які стосуються результатів 
конкурсу: за правилами проведення конкурсного відбору орга-
нізаційний комітет і журі не мають права коментувати конкурсні 
заявки). Тож заохочуємо Вас докладніше розібратися з форматом 
(не)конференцій EdCamp, відвідавши кілька подій, і, впевнені, 
одна з наступних коробок прибуде саме до Вашого закладу.

Якщо Ваша заявка подолала конкурс, то протягом місяця 
після оголошення результатів ми підписуємо з Вами договір з умо-
вами проведення регіональної (не)конференції. Це фактично 
дорожня карта для Вашої події, яка допоможе нічого не випус-
тити з уваги та засвідчить серйозність намірів обох сторін.

Команда EdCamp Ukraine зобов’язується надсилати магі-
стральним подіям усю друковану продукцію та відповідні ресурси 
не пізніше, ніж за місяць до події. Як тільки всі визначені коор-
динатори й координаторки підпишуть договори про співпрацю, 
відбувається перший інформаційно-логістичний вебінар, за 
результатами якого вже надсилаємо всі необхідні матеріали – 
від спеціально розроблених для кожної події логотипів, макетів 
друкованої продукції та онлайн-форм до музичного треку для 
відкриття Вашого міні-EdCamp’у. 

Для методичного та інформаційного супроводу всіх регіональних 
подій у команді EdCamp Ukraine визначається окрема особа, яка по-
стійно допомагатиме й консультуватиме координаторів/-ок і до якої 
Ви зможете звернутися з будь-яких питань. 

Координатори/-ки всіх подій надсилають програми своїх 
заходів команді EdCamp Ukraine до того, як відправити 
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їх до друку: з досвіду десятків (не)конференцій ми допоможемо 
зробити Вашу програмку ідеальною! 

Зазвичай магістральні (не)конференції мають у програмі 
кілька обов’язкових партнерських сесій цієї хвилі (не)конферен-
цій. Також обов’язковим елементом є особлива сесія від команди 
EdCamp Ukraine. Загалом же – оскільки одним з основних прин-
ципів формату EdCamp є свобода – тільки Вам і Вашій команді 
вирішувати, якою буде ваша подія.

На всіх подіях ми просимо провести благодійну акцію на під-
тримку розвитку EdCamp в Україні, каталог винагород і власне 
подарунки для якої забезпечує команда EdCamp Ukraine. 
Також часто локальні спільноти організовують збір по-
дарунків чи речей для тих, хто їх потребує.

Координатори й координаторки магістральних подій 
запрошуються на наступну національну (не)конференцію 
поза конкурсом, де мають спеціальну сесію і діляться 
власним досвідом. Також вони стають героями та герої-
нями номерів журналів про національну подію, сюжетів 
та інтерв’ю. Ті, хто координують афілійовані події, отри-
мують перевагу під час конкурсного відбору. 

На всіх подіях формуються списки реєстрації в спеціально 
визначеному форматі, щоб додати учасників та учасниць Вашого 
міні-EdCamp’у до національної розсилки руху EdCamp. 

Команда EdCamp Ukraine просить команди (не)конференцій 
упродовж одного дня після події надати коротку інформацію, щоб 
ми могли зробити змістовну і яскраву публікацію про Ваш міні-
EdCamp. Координатори/-ки магістральних подій надають повну 
звітність протягом наступних 14 днів після заходу. 

Через два місяці після події ми просимо координаторів/-ок і ма-
гістральних, і афілійованих (не)конференцій надіслати своїм учас-
никам і учасницям посилання на Всесвітнє EdCamp-опитування 
http://bit.ly/surveyedcamp, щоб ми могли виміряти, наскільки 
виріс їхній «довгий хвіст» :).

EdCamp Ukraine  
на Спільнокошті 

https://goo.gl/FdgLSq

EdC
amp

 

Ukr
aine
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положення

Антидискримінаційне

Фундація-засновник The EdCamp Foundation, громадська 
організація «ЕдКемп Україна» та координатор/координаторка 
регіональної (не)конференції EdCamp забезпечують комфортні 
умови перебування на заході без упередженого ставлення й дис-
кримінації для кожного і кожної у формі стереотипів, ксенофобії, 

ейджизму, андро- та етноцентризму, сексизму тощо. Захи-
щеними ознаками є раса, колір шкіри, політичні, релігійні 

та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне 
та соціальне походження, мова, зовнішній вигляд тощо. 

Рух EdCamp в Україні не буде терпіти жодних 
проявів дискримінації або неповаги між учасниками, 
організаторами або партнерами заходу. Учасники/

учасниці, які порушують це правило, будуть виве-
дені з події. Таким організаторам – відмовлено у влаштуванні  
(не)конференцій. Партнери-порушники не будуть долу-
чатися до співпраці.

ПРО ЩО ВИ ХОТIЛИ Б 
СПИТАТИ КОМАНДУ  
EDCAMP UKRAINE?

Як використовувати 
фемінітиви на  
Вашому заході? 

https://goo.gl/vLQXwT
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Оригінальний текст положення організації The EdCamp 
Foundation про політику боротьби з дискримінацією можна зна-
йти за посиланням (англійською): https://www.edcamp.org/anti-
harassment-policy.

За тиждень 
ДО ЗАХОДУ

Саме час завершити конкурсний відбір (якщо такий 
був) і надіслати учасникам і учасницям Вашого міні-EdCamp’у, 
експертному колу, представникам і представницям партнерських 
організацій, а також волонтерській команді офіційні листи-запро-
шення з логістичним додатком. 

Перевірте і розкладіть отримані від команди EdCamp Ukraine 
(для магістральних подій) або надруковані самостійно (для афі-
лійованих подій) матеріали для проведення заходу – беджі, сер-
тифікати участі, анкети зворотного зв’язку тощо.

Створіть єдину інформаційну дошку Вашої події – з програ-
мою події, доступом до Wi-Fi, мапою приміщення, логотипами 
партнерських організацій тощо. 

Перевірте приміщення на придатність до події – для кава-
брейків і обіду, експертних і вчительських сесій, відкриття й за-
криття заходу, панельних дискусій тощо.

Потурбуйтеся про цікаве декорування приміщення та інтер-
активні зони, зокрема фотозони, адже майже всі люблять фо-
тографуватися! Також не забудьте продумати організацію місця, 
де можна отримати ексклюзивний подарунок за підтримку руху 
EdCamp в Україні. 

Більше про способи бюджетного й крутого декорування Ви 
зможете дізнатися далі зі спеціального розділу від Олександри 
Єгорової. 

Остаточно підтвердіть порядок харчування (це може бути 
звичайний обід у шкільній їдальні) або доставки готових обідніх 
наборів для всіх учасників і учасниць події. 
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Упевніться в тому, що кожна локація обладнана набором тех-
ніки і матеріалів – фліп-чартом із блокнотом, проектором, екра-
ном (іноді можна використати і просто світлу стіну), комп’ютером, 
маркерами, папером, водою тощо.

Визначте і проведіть інструктаж фасилітаторів/-ок, які будуть 
допомагати визначатися з учительськими сесіями, а також про-
водити Speed Geeking (пам’ятаєте ж про «швидкі знайомства» 
експертного кола з учасниками й учасницями заходу?). 

Проведіть збори волонтерського корпусу, підготуйте 
модераторів/-ок локацій, які будуть стежити за часом, готов-
ністю аудиторій, а також вмикати відео привітання від команди 
EdCamp Ukraine.

Розподіліть у команді обов’язки на день події:

•	 Хто реєструє? 
•	 Хто відкриває і модерує захід? 
•	 Хто організовує сніданок і обід?
•	 Хто формує та оголошує програму вчительських сесій? 
•	 Хто координує волонтерський корпус?
•	 Хто стежить за інформаційною підтримкою заходу та спіл-

кується з медіа? 
•	 Хто фотографує та знімає відео? 
•	 Хто стежить за чистотою в приміщеннях?
•	 Хто відповідає за збір коштів на підтримку руху 

EdCamp в Україні/інші благодійні акції?

За 
день

до 
заходу

Завтра у Вас важливий і прекрасний день! Зустріньтеся з ко-
мандою і волонтерським корпусом, щоб обговорити план на за-
втра й надихнути на спільну справу.

Сформуйте набори матеріалів (якщо передбачаються), які 
вручите під час реєстрації учасникам і учасницям події.
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Перевірте Wi-Fi, а також готовність мікрофонів, усіх ві-
део- і звукосистем, комп’ютерів, проекторів, затемнення вікон 
тощо.

Пройдіться локаціями, щоб перевірити наявність 
необхідних матеріалів у кожній них. 

Проконтролюйте приїзд і розміщення експерт-
ного і партнерського кола.

Якщо Ви представляєте магістральну подію, призна-
чте людину, відповідальну впродовж події за збір усіх 
матеріалів, необхідних для звітування EdCamp Ukraine. 

Завершіть декорування приміщення. 

Повісьте на інформаційну дошку остаточну версію 
програми.

Підготуйте зону реєстрації.

Зробіть публікацію на Вашій сторінці у Facebook або 
на Вашому сайті. 

Повторіть свою промову для відкриття. 

Не забудьте поспати :)

у день

ВЛАСНЕ (НЕ)КОНФЕРЕНЦII

Розслабтеся і посміхайтеся – це буде чудовий день, отри-
майте від нього насолоду! Привітайте всіх і поясніть, як працює 
EdCamp, покажіть відеозвернення від команди EdCamp Ukraine! 
Подякуйте за бажання розділити свій час зі спільнотою EdCamp. 

Пам’ятайте, що учасники й учасниці приходять на міні-
EdCamp у вільний час із метою покращення якості навчання у своїх 
класах і поза ними. Їхнє бажання взяти участь абсолютно до-
бровільне та має бути схвалене. 

Надихаючі ідеi 
для створення 

надихаючоi промови 
https://goo.gl/MzTbj2, 
https://goo.gl/xAqFHZ
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Уся вступна частина нехай триває не більше 30 хвилин. Вона 
може бути якою завгодно, але головне – комфортною для Вас і Ва-
шої команди і надихати всіх, хто бере участь. Ви можете вести 
відкриття самі, але краще це робити з кимось із команди. Якщо 
на (не)конференції присутні влада і/або партнери, Ви можете за-
просити на сцену і їх, але їхні слова також мають бути у форматі 
EdCamp – лаконічні та змістовні. 

Оскільки формат EdCamp – горизонтальний, покликаний 
забезпечити спілкування на рівних, долаючи будь-яку ієрар-
хію, ми радимо для короткого вітального слова (до 2-х хвилин) 
запрошувати всіх «VIP’ів» одночасно, а не по черзі відповідно 
до «вертикалі», як це буває зазвичай. Такий підхід – можливість 
наголосити, що всі ми – кожен і кожна на своєму місці – робимо 
рівноцінно важливий внесок у розвиток освіти. 

Не забувайте дякувати партнерським організаціям усюди, 
де можна, – під час виступів, у соціальних мережах, у програмі 
тощо. Упевніться, що Ви приділили достатньо уваги партнерським 
організаціям безпосередньо на події. 

Координуйте роботу ЗМІ на події. Допоможіть їм узяти 
інтерв’ю в цікавих експертів/експерток і зафільмувати цікаві 
моменти події.

Тримайте приміщення в чистоті.

Стежте за актуальністю програми і таймінгом.

Роздайте і зберіть після події анкети зворотного зв’язку, 
нагадайте про повторну рефлексію за два місяці http://bit.ly/
surveyedcamp.

Упродовж події робіть публікації в соціальних мережах з хеш- 
тегами #EdCampUkraine та #miniEdCampназва.

Фотографуйте та знімайте відео.

На закритті події передайте прапор представникам/-цям на-
ступної (не)конференції.

Навчайтеся і навчайте! Підбадьорюйте та надихайте!
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ПIСЛЯ  
EDCAMP`У

I ПIСЛЯ-EDCAMP
Спочатку посміхніться! Ви і Ваша команда надзвичайні! Ви 

зробили крок уперед і щось змінили.

Ми в EdCamp Ukraine аплодуємо Вам!

Це не було легко, але Ви зробили значний внесок у роз-
виток освіти країни і маєте пишатися своїми досягнен-
нями!

Кілька рекомендацій після закінчення міні-EdCamp’у.

Упорядкуйте приміщення і переконайтеся, що кім-
нати в тому ж вигляді, що й перед, або початком. Ваша 
мета – залишити локацію або такою самою в кращому 
вигляді, ніж до того, як Ви ії використали.

Обов’язково розішліть листи вдячності учасникам 
і учасницям, експертам і експерткам, партнерському і спон-
сорському колу, а також волонтерській команді – з під-
сумковими матеріалами, посиланнями на згадки в ЗМІ, 
якщо такі будуть. Можна підготувати офіційний пост-
реліз. Дуже важливо створити й передати всім від-
чуття єдності з новою освітянською спільнотою. Ці 
учасники й учасниці можуть стати опорою для орга-
нізації наступного міні-EdCamp’у. 

Проведіть із командою і волонтерським корпусом 
рефлексійну зустріч, на якій усі зможуть поділитися 
своїми враженнями. Ми сподіваємося, що Ви неодмінно 
захочете влаштувати міні-EdCamp знову, тож нотатки 
за цією подією можуть стати в пригоді, збережіть їх. 

Разом із командою підготуйте звітні документи: 

•	 короткий звіт упродовж 1 дня (магістральні й афілійовані); 
•	 повний звіт: змістовний, фінансовий (тільки магістральні, 

надсилається в друкованому вигляді упродовж 14 днів після 
заходу);

Приклади 
https://goo.gl/puJFVw

Як підготувати 
пост-реліз 

https://goo.gl/86vbZL
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•	 списки реєстрацій у спеціально зазначеному форматі;
•	 замовлення винагород на «Спільнокошті» (кошти вносяться 

Вами на платформу наступного дня після події від імені спіль-
ноти). 

Через два місяці розішліть учасникам/-цям посилання на 
онлайн-опитування http://bit.ly/surveyedcamp.

Опублікуйте в соцмережах і поширте публікацію про свою 
подію. Підготуйте історію власного успіху для журналів за ре-
зультатами національної події EdCamp Ukraine. Попросіть когось 
із Вашої команди написати сторінку в блог про подію або зробити 
окрему публікацію у Facebook і поділіться цим посиланням із нами. 

Пам’ятайте, що і безпосередньо команда ГО «ЕдКемп 
Україна», і координатори й координаторки попередніх регі-
ональних (не)конференцій завжди допоможуть Вам. Лише 
зв’яжіться з нами, і ми будемо на зв’язку. 

На (не)конференції ми розширюємо світогляд, розвиваю-
чись горизонтально. А на Після-EdCamp’і ви можете затрима-
тися і для вертикального розвитку – глибше «пірнути» в окремі 
теми. Ключові спікерки і спікери Вашої події можуть запросити 
учасників і учасниць регіональної події на майстер-класи на на-
ступний день після події. Таким чином Ви не тільки поглибите 
знання педагогів з певної теми, але й подовжите це вчительське 
свято ще на один день.

ЯКI ПЕРШI ТРИ КРОКИ 
ВИ ЗРОБИТЕ, ЗАВЕРШИВШИ ЧИТАТИ  

ЦЮ КНИЖКУ?
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1.1. Підпишіть Умови про-
ведення і надішліть EdCamp 
Ukraine в електронному  
і друкованому виглядах

1.2. Визначіть дату й оберіть 
місце проведення заходу, 
вигадайте тематику Вашої 
регіональної (не)конференції. 
Узгодьте все це з EdCamp 
Ukraine

1.3. Зберіть команду та домов-
теся про графік зустрічей

1.4. Потурбуйтеся  
про волонтерський корпус

1.5. Отримайте від EdCamp 
Ukraine логотип, макети друко-
ваної продукції тощо

1.6. Створіть сторінку/групу 
у Facebook, використовуйте 
хештеги #EdCampUkraine  
та #miniEdCampНазва

«Галочковий» список підготовки
Цей чудовий інструмент – ми створили за досвідом 4-х національ-

них та 82-х регіональних подій «EdCamp у коробці», щоб Ви нічого не 
випустили з уваги.

1. Початкові завдання Відповідальний/-а Стан 
виконання

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!
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1.7. Сформуйте програму –  
запросіть експертів  
і експерток (магістральні – 
долучіть партнерське коло 
згідно з Умовами), проду-
майте сітку вчительських 
сесій, організуйте панельну 
дискусію тощо. Додайте 
унікальності! Обов’язково 
узгодьте програму  
з EdCamp Ukraine, наді-
славши перелік запитань 
для консультації

1.8. Запросіть приїхати до 
Вас на магістральний захід 
журналіста/журналістку 
порталу Нової української 
школи www.nus.org.ua, 
потурбуйтеся про його/її 
комфортне перебування і 
роботу впродовж дня. Інте-
груйте в програму особливу 
сесію від EdCamp Ukraine

1.9. Просувайте захід  
у своїй громаді, розпочніть 
реєстрацію учасників/-ць, 
продумайте критерії від- 
бору (якщо плануєте 
участь за конкурсом)

1.10. Складіть бюджет за-
ходу

1. Початкові завдання Відповідальний/-а Стан 
виконання

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!
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1.11. Створіть документ  
із коротким описом Вашого 
заходу для потенційних 
партнерів

2.1. Запросіть на за-
хід учасників/-ць, 
представників/-ць партнер-
ських організацій і медіа

2.3. Створіть інформа- 
ційну дошку – з програмою, 
доступом до Wi-Fi, мапою 
приміщення, логотипами 
партнерських організацій 
тощо

2.2. Отримайте від EdCamp 
Ukraine (магістральні)/
надрукуйте (афілійовані) 
матеріали для проведення 
заходу – беджі, сертифіка-
ти участі, анкети зворотно-
го зв’язку тощо

1.12. Заохочуйте владу, тре-
тій сектор, бізнес і медіа 
підтримати захід

1. Початкові завдання

2. Завдання за тиждень 
до заходу

Відповідальний/-а

Відповідальний/-а

Стан 
виконання

Стан 
виконання

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!



92 Зростаймо разом з EdCamp`ом. Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади
92

Зростаймо разом з EdCamp`ом. Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади

2.4. Продумайте органі-
зацію місця, де можна 
отримати винагороду за 
підтримку EdCamp Ukraine 
на «Спільнокошті» 

2.7. Визначте і проведіть 
інструктаж фасилітаторів/ 

-ок, які будуть допомагати 
визначатися з учитель-
ськими сесіями, а також 
проводити Speed Geeking 
(«швидке знайомство») 
експертного кола з учасни-
ками й учасницями заходу

2.6. Потурбуйтеся про 
цікаве декорування примі-
щення та інтерактивні зони, 
зокрема фотозони

2.5. Перевірте приміще- 
ння – для кава-брейків 
і обіду, експертних і вчи-
тельських сесій, відкриття 
й закриття заходу, панель-
них дискусій тощо

2. Завдання за тиждень 
до заходу

Відповідальний/-а Стан 
виконання

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!
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2.9. Розподіліть у команді 
обов’язки під час заходу:
□ Хто реєструє? 
□ Хто відкриває та моде-
рує захід? 
□ Хто організовує сніданок  
і обід?
□ Хто формує програму 
вчительських сесій? 
□ Хто координує волонтер-
ський корпус?
□ Хто стежить за інформа-
ційною підтримкою заходу  
та спілкується з медіа? 
□ Хто фотографує  
та знімає відео? 
□ Хто стежить за чистотою  
в приміщеннях?
□ Хто відповідає за збір 
коштів на підтримку руху 
EdCamp в Україні 
(альбом винагород  
і коробка для доброчинних 
внесків)?

2.8. Визначте і підготуйте 
модераторів/-ок локацій, 
які будуть стежити за ча-
сом, готовністю аудиторій, 
а також вмикати відео-
привітання від команди 

EdCamp Ukraine

2. Завдання за тиждень 
до заходу

Відповідальний/-а Стан 
виконання

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!
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3. Завдання на вечір  
перед заходом

2. Завдання за тиждень 
до заходу

Відповідальний/-а

Відповідальний/-а

Стан 
виконання

Стан 
виконання

2.10. Підтвердіть розклад 
харчування або доставки 
їжі

3.1. Зустріньтеся з ко-
мандою і волонтерським 
корпусом, щоб обговорити 
план на завтра

3.3. Перевірте готовність 
мікрофонів, усіх відео-  
і звукосистем, комп’ютерів, 
проекторів, затемнення 
вікон тощо

2.11. Підготуйте для кожної 
локації набір техніки і мате-
ріалів – фліп-чарт із блок-
нотом, проектор, екран/
стіна, комп’ютер, маркери, 
папір, вода тощо

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

3.2. Перевірте Wi-Fi
□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!



95    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»
95

    |    Серія «Бібліотека «Шкільного світу»

3. Завдання на вечір  
перед заходом

4. Завдання в день 
заходу

Відповідальний/-а

Відповідальний/-а

Стан 
виконання

Стан 
виконання

3.4. Пройдіться локаціями, 
щоб перевірити наявність 
необхідних матеріалів

4.1. Розслабтеся і посмі-
хайтеся – це буде чудовий 
день!

3.5. Розмістіть на інфор-
маційній дошці остаточну 
версію програми

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

3.6. Підготуйте зону реє-
страції

4.2. Привітайте всіх і пояс-
ніть, як працює EdCamp

4.3. Покажіть відеопри-
вітання від команди 
EdCamp Ukraine

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!
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4. Завдання в день 
заходу

Відповідальний/-а Стан 
виконання

4.4. Не забувайте дякува-
ти партнерським організаці-
ям усюди: під час виступів, 
у соціальних мережах, у 
програмі тощо

4.7. Роздайте і зберіть 
анкети зворотного зв’язку, 
нагадайте про повторну 
рефлексію за два місяці 
http://bit.ly/surveyedcamp

4.8. Робіть пости у соці-
альних мережах з хеште-
гами #EdCampUkraine та 
#miniEdCampНазва

4.9. Фотографуйте та зні-
майте відео

4.10. Навчайтеся  
і навчайте!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

4.5. Тримайте приміщення 
в чистоті

4.6. Слідкуйте за актуаль-
ністю програми і таймінгом

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!
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5. Завдання після заходу Відповідальний/-а Стан 
виконання

5.2. Розішліть листи 
вдячності учасникам/-цям, 
експертам/-кам  
і спонсорам/-кам (з під-
сумковими матеріалами, 
посиланнями на згадки  
в ЗМІ, якщо будуть)

5.5. Опублікуйте в соцмере-
жах і поширте статтю про 
свою подію на порталі НУШ

5.4. Поділіться з нами 
враженнями про свій захід: 
• короткий звіт на наступний 
день (магістральні й афілі-
йовані), 
• повний звіт: змістовний, 
фінансовий (тільки магі-
стральні, надсилати в дру-
кованому вигляді упродовж 
14 днів після заходу), 
• замовлення винагород на 
«Спільнокошті» (кошти вно-
сите на платформу наступ-

ного дня після заходу)

5.3. Проведіть із командою 
і волонтерським корпусом 
рефлексійну зустріч

5.1. Приберіть приміщення

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!
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Коли ви починаєте готуватися до оформлення Вашого 
EdCamp’у, у фокусі уваги завжди повинні бути дві 

важливі речі: концепція як EdCamp’у загалом, так  
і саме Вашого EdCamp’у. Та логотип (не)конференції  — 
жовто-блакитне яблучко зі стилізованим вогником.
Щодо оформлення, ви маєте розуміти, що основну 
ідею, меседж, можна відобразити саме в деталях 
оформлення. Усі елементи візуально повинні 
гармонійно співвідноситися з яскравим логотипом. 

Тобто, навряд чи до яблучка пасуватиме, ну скажімо, 
сіро-рожевий будиночок. 

Оформлення варто поділити на чотири основні категорії.

Перша — це те, що отримує кожна особа, яка 
бере участь: беджі, стрічки до них, значки, брошки 
або сумки. Зазначу, що над атрибутами працюють 
різні люди, але всі ці елементи мають містити лого 
та відповідати єдиному стилю.

5. Завдання після заходу Відповідальний/-а Стан 
виконання

5.6. Підготуйте історію свого 
успіху для журналу EdCamp 
Ukraine

5.7. Рушайте на національну 
(не)конференцію EdCamp 
Ukraine поза конкурсом, щоб 
поділитися досвідом з іншими

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

□ Не розпочали
□ У процесі 
□ Готово!

З ОФОРМЛЕННЯ

ПОРАДИ

Олексан
дра  

Єгорова
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Друга — фотозона. Вона має окрему катего-
рію, бо є ключовим візуальним елементом усього 
простору. Вона є вираженням змісту, ідеї руху. Не-
можливо її робити лише заради красивої картинки. 
Вона має нести два основні смисли: ідея, події 
та подяка друзям і партнерам, які допомагають Вам 
зробити все це реальним. Таким чином Ви кажете 
їм «Дякую». В оформленні фотозони також треба 
пам’ятати про кольори та наше яблучко.

Третя — простір великих елементів. Я коро-
тенько скажу, що сюди входить, що робимо ми на 
EdCamp’і для Вашого натхнення. Це зона паспортів 
учасників і учасниць, зона кава-брейку, зона реє-
страції, музей EdCamp’у, крамничка подарунків від 
EdCamp Ukraine. Для нас ці зони є обов’язковими. 
Вони, окрім свого функціонального навантаження, 
допомагають додати картинці фарб.

І четверта зона — це простір деталей 
оформлення. Це набір невеличких за розміром, 
але не менш важливих частинок усього декору. 
Вказівники навігації, наліпки-яблучка в ящичках, 
картки з номерками для спідгікінгу та ще багато 
іншого. Тут на волю має вийти увесь Ваш творчий 
потенціал для підтримки атмосфери всього  заходу. 
Пам’ятайте, що круто використовувати ресурси, 
які є навколо Вас, просто треба озирнутися — це 
старі журнали, зворотка, гілочки, квіточки, сухе 
листя, що завгодно. Класно, якщо діти з батьками 
теж зроблять щось для оформлення EdCamp’у. Твор-
чість — це те, що об’єднує і дає змогу відчути себе 
частиною великого руху освітніх змін. 



УСЕ ДОБР
Е,

Поради на всі випадки, 
«якщо»: що може 
трапитися  
і як із цим  
упоратися

а «Якщо»...

АЛЕ МАЄМО 7 «ЯКЩО»

БЛОК 5.
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...якщо люди не прийдуть?
Щоб люди прийшли, освітяни мають знати про Вашу  

(не)конференцію. Бажано з різних джерел: фор- 
мальних і неформальних. 

Можете звернутися і до місцевої влади, але лише за 
інформаційною підтримкою – щоб не було примусової участі. 
Варто комунікувати із медіями й окремими журналістами/-ками. 
Повідомте, що нового отримають учасники й учасниці, відвідавши 
Ваш захід, і з якою метою Ви з командою проводите EdCamp. 
Регіональні події зараз дуже популярні: в один день можуть 
відбуватися до 5-ти (не)конференцій у різних куточках України. 
Як свідчить практика, на них реєструються завжди більше людей, 
ніж можливо запросити. Детальніше про інформаційну підтримку 
Вашого заходу можна дізнатися у попередньому блоці.

...якщо не запропонують   
 учительські сесіi?

В історії руху EdCamp не лише в Україні, а й за кордоном 
таких ситуацій ще не було. Ніколи. Важливо розуміти, що 
вчительські сесії не обов’язково пропонують уже в готовому 
вигляді. Це можуть бути сесії «Мені цікава думка інших» або «Я 
нічого не знаю, але цікаво було б дізнатися» (пам’ятаєте, про 
них на сторінці 44). 

Багато в чому успіх залежить від підготовки фасилітаторів/
фасилітаторок, які сприяють формуванню програми. Якщо 
врахувати всі ці моменти, то ми впевнені, що Вам усе вдасться. 
Під час реєстрації Ви можете запитувати у людей, які теми 
їх цікавлять та з якими вони готові виступити. Це налаштовуватиме 
їх на проведення власних сесій.  

1

2
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3

4

...якщо на сесіях звучатиме 
недостов ірна/неяк існа 
інформація?
Саме тому на EdCamp’і діє закон «про дві ноги», який надає 

можливість «голосувати ногами», якщо інформація, на Ваш погляд, 
не відповідає дійсності. Не бійтеся дискутувати – це улюблена 
справа на (не)конференціях. Якщо ж інформацію подано нецікаво 
або вона просто неактульна для Вас, то можете залишити цю 
сесію і відвідати іншу. Усі спікери і спікерки поважають таке 
Ваше право.

. . .якщо не знайду гроші/ 
партнерів?

Це дуже поширений страх, який переживає будь-яка 
організаторська команда, що вперше береться за підготовку 
(не)конференції. Але ще жодного разу за історію всіх міні-
EdCamp’ів такого не було. Варто розширити власне сприйняття 
можливостей і не боятися звертатися за допомогою як до місцевої 
влади, так і до бізнесу або громадських організацій. Більше того, 
спільнота EdCamp Ukraine вже достатньо відома в Україні, тому 
завжди можна знайти людей, які хочуть позитивно вплинути 
на освіту та інвестувати зусилля у розвиток учительства. 
Про те, як мати ефективні й тривалі відносини з партнерами, 
йдеться у розділі 4.

...якщо не вибудую комунікацію 
 з владою?

Ми намагаємося всі заходи включати до плану Міністерства 
освіти і науки України. Влада не лише підтримує, а й сама 
зацікавлена у співпраці з міні-EdCamp’ами. Для них це чудова 

5
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нагода обговорити, наприклад, реформу Нової української школи або 
локальні виклики в освіті, а головне – отримати реальний зворотний 
зв’язок. Ми порекомендували б залучати до команди представника/
представницю місцевого управління або департаменту освіти для 
того, щоб вони теж були частиною Вашого EdCamp’у

...якщо не буде медій?
Щоб медії могли дізнатися про Ваш захід, треба скласти 

кілька ключових документів, на які орієнтуватимуться фахівці й 
фахівчині в цій галузі – прес-анонс, прес-реліз і пост-реліз. 

Прес-анонс містить інформацію про майбутній EdCamp і його 
зазвичай поширюють щонайменше за місяць до початку, щоб 
зацікавити програмою та особливостями своєї події. Серед 
знайомих завжди є хтось, хто працює у ЗМІ, тому запросіть 
цю людину та попросіть зацікавити інших колег. Намагайтеся 
особисто зустрітися з представниками/представницями медій 
перед початком заходу для того, щоб пояснити особливості 
(не)конференції, бо тексту буває замало. 

У день заходу варто підготувати та роздати прес-реліз для 
журналістів, щоб зафіксувати ключові елементи цього дня. 

Пост-реліз – це фінальний матеріал, який може містити 
певні результати EdCamp’у, зворотний зв’язок, цікаві факти, які 
зможуть допомогти медіям зробити цікавий сюжет, статтю чи 
будь-який інший матеріал. Більше порад – у розділі 4. 

...якщо формат не спрацює?
Уже є статистика про те, що формат (не)конференції 

є сталим рішенням проблеми підвищення кваліфікації, тобто 
дієвим і затребуваним. Відділ аналітики The EdCamp Foundation 
свідчить, що понад 85% усіх EdCamp’ів, які були проведені 
освітянськими спільнотами, стали регулярними подіями і відбува- 
ються 1, 2 , а то й 4 рази на рік. Тобто ця модель справді працює.

6
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Досвідом організаціi 
й проведення 
та враженнями 
діляться координаторки 
і координатори  
регіональних подій 
у форматі EdCamp

ПОРАДИ Б
УВАЛИХ —

ВIД КООРД
ИНАТОРОК

 I КООРДИ
НАТОРIВ 

EDCAMP В УКРАI
НI

БЛОК 6.
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Галина Фу
рдига, 

співкоординаторка  

регіональноiї  

(не)конференціi,  

м. Чернівці

Проробiть чіткий i детальний план. У наc план-
простирадло висів там, де кожен міг не тільки про-
читати, а й додати пропозицію. Так у нас виникла 
ідея продавати вчительський мотлох за едкоїни :)

Ми — всі 50 вчителів, стільки ж учнів та вдвоє 
більше батьків об’єдналися навколо однієї справи 
і впевнилися в тому, що зміни починаються з од-
нієї людини, з одного колективу, в одній школі. Ми 
всі мали змогу приміряти нові ролі: логіста, медіа, 
оператора, менеджера, готельєра, адміністра-
тора, ресторатора, волонтера. Крім того, наша 
гімназія знаходиться в центрі міста, області і в 
центрі подій. За рік ми проводимо від 6 до 16 де-
монстраційних заходів для вчительства міста, об-
ласті, країни. Усе як завжди. Приїлося. EdCamp —  
це новий формат, це нові можливості та нові пер-
спективи.

Наталя Кiд
алова, 

співкоординаторка  

регіональноiї  

(не)конференціi 

м. Мелітополь

Ставтеся до підготовки серйозно і легко вод-
ночас. Намагайтеся отримати задоволення від про-
цесу, а не тільки від результату. Кайфуйте, адже 
лише те, що планується й виношується із насоло-
дою, народжується красивим, корисним і цікавим.

Надавайте рівні можливості для участі. Однією 
з особливостей EdCamp’у є надзвичайна концен-
трація досвідчених, мудрих педагогів і молоді з 
крихітним досвідом роботи на один квадратний 
метр. Мудрість піддає здоровим сумнівам інновації-
одноденки та мислить іронічно і раціонально. А мо-
лодь захоплює своєю безпосередністю, енергією  
і надихає на знайомство з новим.
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Залучайте якомога більше однодумців і одноду-
миць до планування та проведення дійства EdCamp. 
Заохочуйте до практичних кроків та взаємодії на 
всіх рівнях. Спілкуйтеся, висловлюйте різні думки, 
вирішуйте разом. Вам потрібна команда не менше, 
ніж 10 осіб. Ретельна підготовка та прорахунок усіх 
можливих  ризиків є запорукою успішного перебігу 
(не)конференції. 

Олександр
 Доценко, 

координатор  

(не)конференції  

м. Олександрія

Дуже часто повторюючи одні й ті самі дії, людина 
може не звертати увагу на деякі дрібниці, які, в свою 
чергу, є дуже важливими.

Перш ніж організовувати захід, ви повинні чітко 
розуміти мету його проведення. Коли ви визначитесь  
з метою, швидше за все, вона й спрямує на ту чи 
іншу тему. Важливо, щоб тема події була максималь-
но зрозумілою не тільки для вас, а й для всіх можли-
вих учасників і учасниць.

Наталя Сав
ченко, 

співкоординаторка  

(не)конференції  

м. Мелітополь. 

Валентина
 Федоряка

,  

координаторка  

регіональної 

(не)конференції  

с. Трудолюб

За моєї пам’яті ще не було такого освітнього руху, 
до якого добровільно бажало приєднатися так ба-
гато освітян. Віднині кожна школа, і така маленька 
сільська, як наша, і потужна, як в місті, мають од-
накові права й можливості провести у себе міні-
EdCamp. І це просто. 

Що більше ризиків буде Вами враховано, то спо-
кійніший буде день події. Не плануйте того, що не має 
змісту, натхнення, знань ні для серця, ні для душі. 
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Людмила Х
орькова, 

координаторка 

(не)конференції  

м. Кривий Ріг

Провести EdCamp цікаво. Тому, насамперед, не 
треба боятися. Розраховуйте свої сили. Подумайте, 
чи ви команда зірок, чи зіркова команда, і рішуче 
беріться за справу. Тільки разом із командою можна 
провести таку цікаву, неординарну подію.

Оскiльки EdCamp — це масштабна подія,  дуже 
хотілося, щоб на ній було якомога більше колег. І не 
завжди просто організувати масштабну подію. Тому 
що не завжди зрозуміло, навіщо це потрібно. Дуже 
часто звучало: «А навіщо це?». Я відповідала: «Це 
потрібно нам, батькам, дітям, учителям, тому що 
треба змінювати свідомість». 

Антоніна Ф
едорченко

, 

координаторка  

(не)конференції  

 м. Чернігів

Не всі в колективі, у якому ви працюєте, готові 
усвідомити, що світ змінюється, учнівство також. Пе-
дагогічні підходи мають теж змінюватися, як і саме 
вчительство. Опозиція зажди є, і тут я використала 
гасло EdCamp: «Візьми — якщо хочеш, дай — якщо 
можеш, а якщо ні — не заважай».

Рефлексія важлива, критика також. Вона дає 
змогу подумати над тим, що зробити краще. Під-
вищити рівень експертів і експерток, збільшити 
кількість експертних сесій, ретельніше готувати 
фасилітаторів, які професійніше працювали би на 
учительській сесії.

Минулого разу вчителі й учительки нашого НВО 
мало відвідали сесій, бо самі були фасилітаторами 
і волонтерами. Цього разу нам допомагало наше 
учнівство. За їхніми словами, це було корисно і ціка-
во для них. Це дало змогу вивільнити вчителів для 
відвідування сесій за бажанням.

Майа Тутаєв
а,  

координаторка  

(не)конференції  

с. Хмельове
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Цією легендою розпочалася стартова зустріч команди, 
яка організовувала Першу національну (не)конференцію 

для шкільних педагогів «EdCamp Ukraine 2015»:

«Якось равлик почав підійматися на верхівку 
вишневого дерева у холодний день весни, що ніяк 
не наставала. 

Горобці на сусідньому дереві від душі сміялися, 
спостерігаючи за равликом. Один із них підсів 

ближче і запитав:

— Гей, невже ти не бачиш, що на цьому дереві немає 
вишень?

Не перериваючи руху, равлик відповів: 

— Будуть. Коли я туди дістануся».

Тоді ми не знали, чи зможемо дістатися мети, не 
впавши, і чи будуть там взагалі якісь вишні. Але ми дуже 

вірили у формат і вірили в українських педагогів. 

Після трьох років роботи наша команда пересвідчилася, 
що на нас чекають не просто кілька вишеньок, а цілий 
достиглий фруктовий сад!

Вірте в себе і рухайтеся зі своєю швидкістю! А ми завжди 
будемо поряд. І сподіваємося, що ця книга надасть Вам 

упевненості рухатися вперед – заради кращого майбутнього 
українських дітей.

P.S. Щиро дякуємо усім, хто укладали методичні матеріали 
від The EdCamp Foundation. Саме ці джерела надихнули нас на 
створення цієї книги.

Дякуємо щобули з нами!

The Edcamp 
Model: Powering 
Up Professional 

Learning 
https://goo.gl/eJ83JF

Edcamp Organizer 
Handbook 

https://goo.gl/z1Kcie
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ПОРАДИ I РЕСУРСИ, 
ЯКI ДОПОМОЖУТЬ  
ДIЗНАТИСЯ БIЛЬШЕ

The New York Times 

про EdCamp 

https://goo.gl/up2wVV

Рух EdCamp  

в Україні — як готують 

відповідальне  

вчительство  

для Нової школи 

https://goo.gl/kLoA7C

Суп із лососем  

і престижні ПТУ.  

7 фактів про фінську 

освіту 

https://goo.gl/qd7hFj

Олена Масалітіна:  

«Фемінітиви — не данина 

моді, вони властиві  

українській мові  

як системі» 

https://goo.gl/shxai5

Підвищення квалі-

фікації, що надихає. 

23 техніки, які ми 

можемо використати 

вже завтра  

https://goo.gl/DV7eW2
Чи досі мама миє 

раму? 

https://goo.gl/E1ycxy

БОНУСИ

Шкільний  

учитель = підприємець.  

Чи можливо це  

в Україні? 

https://goo.gl/Cd7Eaf

Мистецтво само- 

вдосконалення. 

Як мотивувати тих,  

хто продовжує  

працювати за інерцією? 

https://goo.gl/Muau9y
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ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК



Науково-виробниче видання
Бібліотека «Шкільного світу»

Елькін Олександр Борисович

Упорядкування: 
Масалітіна Олена Анатоліївна 

Міньковська Ірина Ігорівна

Формат 60 × 84/16. 

Ум. друк. арк. 6,51. Наклад 1500 пр. 

Зам. 130

ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ»
01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 15 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції 
серія ДК № 5100 від 17.05.2016

Це видання здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США 
в Україні. Точка зору, відображена у даному виданні, може не співпадати з офіційною 

позицією уряду США.

Усі права захищені. 
Будь-яке відтворення матеріалів  або фрагментів із них можливе  

лише за наявності письмового дозволу.  
Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. 

Редакція може не поділяти погляду автора. 
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних  

і географічних назв, інших відо мостей несуть автори публікацій. 
Рукописи не рецензуємо і не повертаємо. 

Рекламодавець відповідає за достовірність інформації, що в рекламі, 
за зміст і відповідність реклами законодавству. 

Претензії щодо публікацій приймаються в письмовому вигляді 

Видрукувано з готових діапозитивів у ПП «Житомироблдрукарня»
10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 17

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи  
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції серія ДК № 3882 від 21.09.2010

Зростаймо разом з 
EdCamp`ом

ЯК ПРОВЕСТИ ОСВІТНЮ 
 (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЮ ДЛЯ СВОЄЇ ГРОМАДИ
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