ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
«Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця.
#3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року»
04 серпня 2020 р.
Реалізується за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя,
використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій
в освітньому процесі
Спрямована на вдосконалення компетентностей: емоційно-етичної,
управлінської, громадянської та соціальних, інформаційно-комунікаційної,
здоров’язбережувальної компетентності, фахових компетентностей

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради громадської
організації «ЕдКемп Україна»

Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «ЕдКемп Україна»
Розробник: ГО «ЕдКемп Україна»
Форма: дистанційна
Вид: вебінар
Обсяг: до 9 годин (0,3 кредита ЄКТС1), вказується у сертифікаті
Вартість: для учасниць / учасників є безкоштовною
за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні

_____________О.Б. Елькін
07.07.2020 р.

Місце проведення – закриті вебінарні кімнати MyOwnConference.
Мета програми: формування загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних
для ефективної роботи в умовах дистанційного навчання, мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності,
що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання.
Очікувані результати: учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку
загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку
в концепції навчання впродовж життя, у плануванні та організації освітнього процесу в карантинних та
післякарантинних умовах; удосконалять навички застосування практик здоров’язбереження, попередження та
подолання стресу й професійного вигоряння; покращать навички публічних виступів та самопрезентації, критичного та
системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.
_________________
1 кредит ЄКТС – 30 годин (астрономічних).

Тематичні напрямки програми підвищення кваліфікації
«Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року»
1. Година запитань і відповідей з депутатками й депутатами комітету з освіти, науки й інновацій Верховної Ради
України, представниками й представницями Міністерства освіти і науки України.
2. Фахові поради від кращих едукаторів світу різних країн.
3. Практичні сесії від українського вчительства.
4. Спеціальна інструментальна сесія від EdCamp Ukraine про всі тонкощі організації подій онлайн та серпневі
педагогічні (не)конференції цього року.
5. Ресурсні практики СЕЕН для педагогів, батьків і дітей.
6. Оголошення набору на закритий марафон педагогічного зростання!
(Остаточний перелік сесій і спікерів/-ок погоджується, уточнена програма буде надана пізніше.)
За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Онлайн-толока EdCamp»
ГО «ЕдКемп Україна» видає 2 типи документів:
• посвідка про участь,
• сертифікат про підвищення кваліфікації.
Посвідка про участь – документ, що встановлює факт участі педагогічного / науково-педагогічного працівника
у програмі підвищення кваліфікації, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за
використання), видається усім учасникам й учасницям без сертифікаційного внеску та містить таку інформацію:
прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; назва програми підвищення кваліфікації (події);
організатори програми підвищення кваліфікації (події); дата та місце видачі.
Сертифікат про підвищення кваліфікації – документ, що засвідчує результати навчання педагогічного /
науково-педагогічного працівника за програмою підвищення кваліфікації, має унікальний реєстраційний номер,
засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання) та видається тільки тим учасникам
й учасницям, які заповнили підсумкову рефлексійну форму, направили відділу управління якістю організації
підтвердження про надання сертифікаційного внеску та аналіз чиїх відповідей засвідчив високий рівень.

Сертифікат про підвищення кваліфікації містить таку інформацію: унікальний реєстраційний номер (обліковий
запис), прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; тема (напрям, найменування), обсяг
(тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС; дата та місце видачі; опис досягнутих результатів
навчання; повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації – громадська організація «ЕдКемп Україна».
Невід’ємною частиною сертифіката про підвищення кваліфікації є додаток «Персональний перелік
активностей», до якого педагогічним / науково-педагогічним працівником вноситься перелік відвіданих ним / нею сесій
/ елементів програми підвищення кваліфікації. Без цього додатка сертифікат про підвищення кваліфікації недійсний.
Додаток без сертифіката про підвищення кваліфікації недійсний.
Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Онлайн-толока EdCamp Ukraine:
для розуму і серця. #3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року» оприлюднюється на сайті ГО «ЕдКемп Україна»
www.edcamp.ua не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної
Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.
Про особливості (не)конференцій (конференцій у дискусійному форматі EdCamp)
•

EdCamp – міжнародний інноваційний дискусійний формат, спрямований на обмін кращими педагогічними практиками
та розбудову локальних професійних спільнот. Частину програми складають заздалегідь сплановані тематичні
експертні сесії, а її частину – сесії, пропоновані власне учасницями/-ками подій та визначені безпосередньо у день
події шляхом фасилітованих обговорень, що забезпечує навчання всередині спільноти одне від одного та включення
до програми найбільш актуальних для учасниць/-ків тем. Обов’язковою складовою програми є загальна спеціальна
сесія, присвячена соціально-емоційному та етичному навчанню як інструменту досягнення Цілей сталого розвитку
тисячоліття. Завдяки методикам швидких знайомств та принципам формату EdСamp учасник/-ця будує власну
траєкторію на (не)конференції, фіксуючи її у Персональному переліку активностей (не)конференції.

•

Принципи формату EdCamp: безкоштовність, незалежність, вільна ініціатива, програма визначається в день
проведення, будь-хто може стати спікером/-кою, діє закон «про дві ноги», який заохочує учасниць/-ків обирати сесії,
які відповідають їхнім потребам.

•

Результативність формату EdCamp: за даними міжнародного дослідження «Оцінка досвіду EdCamp: фінальний звіт»
(Edcamp Foundation, червень 2019 року) учасниці/-ки засвідчують зростання на 1) особистісному рівні

(86 % відкривають для себе нові вчительські практики, 31 % розпочинають навчання на додатковому курсі
з певної теми), 2) професійному рівні (84 % використовують отримані знання і навички в класі, 59 % ініціюють власне
дослідження якоїсь теми) та 3) системному рівні (79 % обговорюють отримані знання з колегами, 31 % покращують
навички міжособистісного спілкування). У 2019 році формат EdCamp було визначено серед топ-100 світових освітніх
інновацій за версією фінського рейтингу HundrEd. У квітні 2020 року організація провела Антикризовий національний
онлайн-EdCamp – наймасовішу п’ятиденну освітянську подію на підтримку педагогів і батьків в умовах пандемії.
Про Edcamp Foundation і ГО «ЕдКемп Україна» і спільноту EdСamp Ukraine
•

Edcamp Foundation (www.edcamp.org) визнаний Міністерством освіти США, Bammy Awards for Education, Bill&Melinda
Gates Foundation, ASCD, ISTE and TEDx Program.

•

Статутна мета громадської організації «ЕдКемп Україна» (www.edcamp.ua) – «сприяти формуванню професійного
співтовариства у сфері освіти; сприяти підвищенню рівня професійних здібностей і компетенцій шкільних учителів,
викладачів вищої школи, вихователів дошкільних навчальних закладів, суб’єктів у сфері позашкільної, неформальної
та інформальної освіти, авторів та кураторів освітніх проєктів, методистів, адміністраторів освіти, представників
третього сектору у сфері освіти; сприяти розвитку національного та міжнародного співробітництва, розширенню
освітніх
можливостей,
захисту
прав
освітян;
сприяти
підвищенню
рівня
професійних
здібностей
і компетенцій членів Організації, реалізації та захисту їх прав і свобод; сприяти формуванню культури соціальної
відповідальності бізнесу у розвитку освіти» (п.2.1 Статуту ГО «ЕдКемп Україна»).

•

Спільнота відповідального вчительства EdСamp Ukraine – платформа професійного розвитку, яка налічує понад 30 000
проактивних педагогів, долучилася до розробки концепції реформи Нової української школи та державного стандарту
середньої освіти, до дебюрократизації учительської та адміністративної роботи, антидискримінаціийної експертизи
програм і підручників, демонополізації галузі підвищення педагогічної кваліфікації, упроваджує програму з розвитку
м’яких навичок – заради найкращої освіти для українських дітей.

засвідчує участь
Ім'я ПРІЗВИЩЕ у родовому відмінку
в освітній події
«Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року»,
04 серпня 2020 року

Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна»,
член Громадської ради Міністерства освіти і науки України,
кандидат технічних наук

Олександр ЕЛЬКІН

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

СЕРТИФІКАТ № oТ3 2020 / _

_

засвідчує, що

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію)

завершив / завершила навчання за програмою підвищення педагогічної кваліфікації

«Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця.
#3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року»
(назва, тема)

обсягом _. _ годин ( _. _ кред. ЄКТС), форма – дистанційна, вид – вебінар,
за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних, та цифрових технологій
в освітньому процесі
та досягнув / досягнула таких результатів: розвинув/-ла загальні й управлінські компетентності через методичну підтримку «peer-topeer» (рівний рівному), розвинув/-ла навички побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж
життя; розвинув/-ла вміння планувати та організовувати освітній процес в карантинних та післякарантинних умовах; удосконалять навички
застосування практик здоров’язбереження; навчився/-лася застосовувати практики здоров’язбереження, попередження та подолання
стресу й професійного вигоряння; покращив/-ла навички публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення,
інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.
м. Харків, 04.08.2020 р.
Голова Ради громадської організації «ЕдКемп Україна»,
член Громадської ради Міністерства освіти і науки України,
кандидат технічних наук

О.Б. Елькін

Цей сертифікат без додатка «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК АКТИВНОСТЕЙ» не дійсний.
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації протягом 15 днів з дня події
оприлюднюється за посиланням https://bit.ly/programonlinetoloka3edcamp.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК АКТИВНОСТЕЙ
Онлайн-толоки EdCamp Ukraine: для розуму і серця.
#3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року
(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію)

Невід’ємний додаток до сертифіката № oТ3 2020 / _.
№
з/п

СЕСІЯ / ПРОГРАМНА АКТИВНІСТЬ

_ від 04.08.2020 р.

ЕКСПЕРТ / ЕКСПЕРТКА

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
(вноситься до сертифіката)

ГОДИН

