
Що таке EdCamp? 

(Не)конференції EdCamp проводяться в усьому світі в новому дискусійному форматі спеціально для учительок/-ів. 

 

 

 

 

 

 

«EdCamp уперше було проведено у 2010 році натхненними едукаторами з Філадельфії (США). На сьогодні понад 550 

заходів об’єднали 25 000 вчителів і різних стейкхолдерів навчального процесу з усіх куточків земної кулі для відкритого 

обміну педагогічним досвідом, співпраці й вирішення спільних завдань. Україна – 24-та країна у світі, яка приєдналася до 

міжнародної спільноти (не)конференцій EdCamp. 

За дослідженнями The World’s Top 10 Most Innovative Companies of 2015 in Education формат EdCamp є шостим у 

всесвітньому рейтингу найбільш інноваційних освітніх організацій 2015 року. 

EdCamp Ukraine будує спільноту відповідального вчительства, яка об’єднає кращих агентів змін у системі національної 

освіти. В Україні така унікальна подія відбудеться вперше. І ми дуже сподіваємося, що педагогічна (не)конференція стане 

затребуваною і регулярною. 

У цьому прагненні змінювати освітній простір України на краще нас підтримує Голова Ради Благодійного фонду Петра 

Порошенка, перша леді України Марина Порошенко, Громадська Рада при Міністерстві освіти і науки України, 

виконавчий директор The EdCamp Foundation Хедлі Фергюсон та всі небайдужі освітяни країни.»  

©EdCamp Ukraine 2015 

Захід реалізується за підтримки таких партнерів/-ок: «П@Ель» освітні продюсери та технологічні гурмани, The EdCamp 

Foundation, «Крона» - гендерний інформаційно-аналітичний центр. 

Принципи EdCamp 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма міні-EdCamp Kirovohrad 

Під час (не)конференції ви маєте змогу у режимі нон-стоп: 

 знайти однодумиць і однодумців, 

 поспілкуватися за чашкою кави або чаю з колегами у кафетерії 

Робочі мови міні-EdCamp Kirovohrad – українська, російська та англійська, німецька, французька з 

перекладом; оскільки очікується участь людей з багатьох країн, мова спілкування, зручна для всіх, щоразу 

обиратиметься автономно в кожній локації. 

 

Як стати учасником                                       
міні-EdCamp Kirovohrad? 

Подія відбудеться 1 квітня 2016 року у м.Кіровоград за адресою: вул.Тімірязєва, 63 

Для участі у заході вам потрібно заповнити заявку-анкету за цим посиланням: 

http://goo.gl/forms/j3NyvTF0m2 

 

Анкети приймаються до 10 березня 2016 року. 

Після обробки заявок, 15 березня Ви отримаєте запрошення. 

Свої питання та пропозиції можна надсилати на офіційну поштову скриньку міні-EdCamp Kirovohrad: 

edcamp@school6kr.org.ua 

Нагадуємо, що кількість учасників міні-EdCamp Kirovohrad обмежена 50 особами! Встигніть подати заявку на 

участь у цій події! 

БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС НА МІНІ-EDCAMP KIROVOHRAD 

http://goo.gl/forms/j3NyvTF0m2

