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«БІЛІ ВОРОНИ» — 2017
Небайдужі педагоги «злетілися» на Третю національну 

(не)конференцію EdCamp

Сучасний педагог повинен постійно розвиватися як особистісно, так і професійно. 
Тому так важливо брати участь у різноманітних заходах, які дають змогу розширити 
педагогічні горизонти й побачити шлях до вдосконалення. Так, національна  
(не)конференція EdCamp знову об’єднала небайдужих до освіти людей, які ділилися 
досвідом та навчалися новому. Відвідали захід і представники видавництва «Шкільний 
світ». Серед них — Ольга Семібаламут, яка й поділилася враженнями від побаченого.

29—30 квітня у Харкові відбулася Третя націо-
нальна (не)конференція EdCamp для шкільних 
педагогів. EdCamp — це понад 750 учасників та 
учасниць з усіх регіонів країни, 7 000 років сумар-
ного професійного досвіду педагогів, керівників 
та заступників, 120 експертів із 20 країн світу,  
220 унікальних сесій у 10 сучасних форматах, які 
10 лінійками проходили одночасно у 20 локаціях.

EdCamp — це неосяжний досвід усього шкіль-
ного життя, який можна та необхідно впрова-
джувати у практику.

Що це таке
У 2010 році у Філадельфії разом із 11-ма 

 педагогами Хадлі Фергюсон заснувала EdCamp 
Foundation. Ця неймовірна жінка, натхненниця 
та директорка EdCamp Foundation, впровадила 
новий формат (не)конференцій для вчителів, 
об’єднавши їх на кілька днів для розкриття ще 
більших можливостей навчального процесу 
у школі. Нині під її керівництвом у США пройшло 
вже 1500 таких заходів, а загалом вони про-
водяться у 28 країнах.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, «білі ворони» нашого видавництва та EdФеєчка з EdФеєм



Новини

9Формуємо освіту з кожним номером! № 11—12 (803—804), червень 2017

За межами США Україна стала першою краї-
ною, де організували таку (не)конференцію, 
яка вже третій рік поспіль на три дні об’єднує 
у місті Харкові 10 000 освітян. EdCamp Ukraine 
за своїми плечима має також 35 (не)конференцій 
регіонального рівня, які щоразу привносять 
позитивні зміни в освітню систему.

Хто над цим працює
Прагнення змінювати освіту України та її 

освітній простір безпосередньо підтримують: 
виконавча директорка EdCamp Foundation Хадлі 
Фергюсон, міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич, профільний заступник міністра освіти і 
науки України Павло Хобзей та голова Громадської 
ради при Міністерстві освіти і науки України Євген 
Кудрявець. Але команда EdCamp Ukraine має власне 
натхнення, програму, комунікацію, волонтеріат, 
логістику та безліч інших ланок, які створюють та 
за які відповідають талановиті люди.

Це Олександр Елькін, який є не лише натхнен-
ником EdCamp Ukraine, а й радником міністра 
освіти і науки України; Олена Малахова, яка від-
повідає за програму EdCamp Ukraine та за її зміс-
товність. Ірина Міньковська, яка є тими руками, 
що об’єднують усю комунікацію EdCamp Ukraine 
та створюють чудові можливості для взаємодії 
кожного учасника.

Як це працює
EdCamp Ukraine має власні принципи, які 

виокремлюють його з-поміж інших конференцій, 
які щороку відвідують тисячі українських освітян:

 • безкоштовність. Учасники та учасниці 
EdCamp не платять за вхід на три дні заходу. 
Єдине що від вас вимагається: вчасно зареєстру-
ватися, отримати запрошення та погодитися 
з умовами організаторів, які є не такими вже й 
«кусючими»;

 • незалежність. EdCamp’и не мають «кураторів» 
з державного чи бізнес-секторів. Кожний на 
EdCamp може висловити власну думку, вступити 
в дискусію та обстояти власні погляди. Відкри-
тий простір справді відкритий у всьому;

 • вільна ініціатива. Будь-хто може організу-
вати EdCamp у себе: районне управління  освіти, 
окрема школа, громадська організація чи 
неформальне об’єднання вчителів. Статистика 
говорить сама за себе: 35 регіональних (не)кон-
ференцій відбулося не просто так;

 • програма визначається у день проведення. На по - 
чатку EdCamp’ів графік і теми спілкування пла-
нуються спільно з усіма учасниками. Завдяки 
цьому план подій відповідає інтересам кожного. 
Якщо виникає необхідність, то можна змінити 
час власної сесії;

 • кожний може стати спікером. Якщо ви відвіду-
єте EdCamp Ukraine, то маєте право виступити. 
Кожний може поділитися власним досвідом, 
знайти натхненників та підтримку, віднайти та 
створити власну команду;

 • діє закон «про дві ноги». Учасники та учасниці 
самі визначають, які сесії їм відвідувати й на який 
час там затриматися. Це відсіює актуальні та 
неактуальні лише для вас форми й теми виступів.

Найцікавіше всередині
Організатори EdCamp Ukraine називають своїх 

учасників «білими воронами». Чому саме «біли-
ми»? Бо це ті люди, які хочуть змінювати освіту, 
і вже третій рік поспіль вони злітаються до Хар-
кова, щоб поділитися досвідом, здобути новий 
і впровадити цікаві проекти у життя. Статистика 
EdCamp Ukraine стверджує, що цього року на захід 
з’їхалося понад 600 освітян із 20 країн світу.

І дійсно, людей було безліч! Освітяни об’єдну-
валися, спілкувалися, зустрічалися на Speed 
Geeking’ах та сесіях, обмінювалися враженнями 
за кавою та змінювали маршрути пересування 
локаціями.

Це було щось на кшталт квесту: віднайти 
одно думців та поділитися неоціненним досві-
дом (або набути його).

Смаколики від організаторів
EdCamp Ukraine має на меті не лише об’єднати 

освітян для обміну досвідом між ними. Ще одна 
можливість EdCamp’у — відвідати цікаві заходи, 
не залишаючи локацій:

 • подорож у професію. Учасники EdCamp Ukraine 
мали можливість поїхати до найцікавіших та 
найсучасніших підприємств і зазирнути у про-
фесії майбутнього;

 • освітній квест. Освітяни грали та шукали 
відповіді на несподівані запитання, бігали по 
локаціях і, знаходячи відповіді, отримували 
несподівані та приємні подарунки;

 • фотокампанія. «Я агент змін!», «Бюрокразавре, 
геть!», «Школа майбутнього — це я», «Ще трохи — 
і міністр!» і безліч інших кумедних та ціка вих 
текстів можна було обрати, щоб ство рити для 
себе та власної компанії пам’ятні світлини.

Також була кава-нонстоп, екскурсія Харковом, 
сувенірна крамничка та EdФеєчка із EdФеєм, які 
здійснювали бажання і творили дива, та безліч 
інших цікавих смаколиків для освітян.

Лайфхаки на майбутнє
Наступного року знову буде EdCamp Ukraine, 

і відвідати його не просто варто, а необхідно, 
оскі льки це неймовірний заряд енергією, вра-
женнями й  досвідом. Проте варто пам’ятати 
деякі лайфхаки, які допоможуть вам бути «на коні» 
протягом трьох днів.
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А взагалі, це було неймовірно! Значна кількість можливостей на три дні подарувала неперевер-
шені враження. Якщо ви ще не відвідали (не)конференцію EdCamp Ukraine, то наступного року 
просто необхідно це зробити, а якщо й були там, то все одно треба поїхати знову!

Підготувала Ольга СЕМІБАЛАМУТ

1. Не діліть себе на частини. Локацій та сесій дуже багато, і вони всі 
дійсно цікаві та корисні. Проте часу обмаль, а деякі з них проходять 
одночасно, і, на жаль, маховик часу залишився лише у книжках 
Джоан Роулінг. Тому найкращий вихід із цієї ситуації — запастися 
дикто фонами: один залиште на одній локації, другий — на іншій, а ви 
особисто можете брати участь у майстер-класі на третій.

2. Давайте собі відпочити. Ви постійно в русі, ви постійно в подіях 
та серед людей. Обмін інформацією шалений і, звісно, можна дуже 
швидко втомитися. Але організатори EdCamp Ukraine облаштували 
зони відпочинку, де можна лишитися сам на сам із власними думками 
та враженнями. Не треба нехтувати наявністю таких зон, адже якщо 
не дати собі відпочити, можна втратити значно більше, ніж за той 
проміжок часу, за який ви просто пропустите одну лінійку сесій, але 
відпочинете.

3. Освітній крос у зручному одязі. EdCamp Ukraine передбачає, що 
ви протягом трьох днів будете бігати, ходити, стояти,  пересуватися, 
мандру вати локаціями. Тому скажіть улюбленим підборам та «крена-
лінам» «ні», одягніть зручний одяг і комфортне взуття, що не буде 
обмежувати вас у русі, і три дні (не)конференцій залишать лише най-
приємніші спогади без дискомфортних відчуттів.

4. Найцікавіше на десерт. Якщо ви не з Харкова, то краще квитки 
додому брати на нічні поїзди/автобуси чи взагалі на наступний день 
після завершення заходів. Зазвичай на останній день EdCamp Ukraine 
зберігає дуже цікаві семінари та майстер-класи, тому вони варті того, 
щоб затриматися в місті трішечки довше.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВІДВІДАННЯ EDCAMP


