Новітні освітні технології на Бережанщині
10 грудня 2015 року Мечищівська ЗОШ І-ІІІ ст. (с.Мечищів, Бережанський район,
Тернопільська область) стала місцем проведення (не)конференції для шкільних
педагогів міні-EdCamp Мечищів.
EdCamp народився у Філадельфії (США) влітку 2010 року. Із того часу понад 550
заходів відбулося в 15 країнах світу, об'єднавши понад 25 000 учителів. Формат
EdCamp в Україні реалізується через національні (не)конференції, які щоразу
збирають педагогів з усієї країни, а також як міні-EdCamp’и – для педагогічних
спільнот міст і сіл в регіонах. Регіональні події координуються відповідальними
волонтерками/-ами й підтримуються командою EdCamp Ukraine.
В Україні така подія відбулася вперше 23-25 травня 2015 року у Харкові. Вона
зібрала понад 300 педагогів з усієї України.

15 липня 2015 був оголошений конкурс грантів на проведення міні-EdCamp'ів у
своєму регіоні. Від Тернопільської області участь брав Вовк Олексій, учитель
інформатики і трудового навчання Божиківського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ», який
подав заявку і виграв грант на проведення регіональної (не)конференції.
У 2015/16 навчальному році було заплановано проведення 11-ти регіональних
(не)конференцій, які були обрані в рамках всеукраїнського конкурсу.
І дебютним місцем проведення став Мечищів, а темою (не)конференції було
обрано «Розвиток креативних здібностей педагогів».
Зрозуміло, що на сучасному етапі освіта потребує нетрадиційних методів і
методик навчання, неординарного підходу вчителя до вивчення предмета, а тому
логічною стала мета заходу, сформована координатором, учителем інформатики і

трудового навчання Божиківського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» Олексієм Вовком та
модератором - Тарасом Рутковським: відкритий обмін педагогічним досвідом,
співпраця і рішення спільних задач за принципом «Give – Get» («Дай, якщо можеш,
візьми, якщо хочеш»), вироблення ефективної моделі для генерування змін в освіті на
рівні окремо взятої школи, регіону та країни в цілому.
Після зустрічі учасників (не)конференції та реєстрації у приміщенні школи у
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З вітальним словом до учасників (не)конференції звернулись Любомир Крупа,
директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА; Богдан Чуловський,
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Дещо неочікуваним та
по-новаторськи оригінальним було вступне слово Сергія Запісова, директора «Школи
радості для дітей, спокою для батьків, творчості для вчителів!» м.Стрий (Львівська
обл.), в якому він звернув увагу на творчий підхід адміністрація школи до процесу
організація навчання вчителями та контролю навчальних досягнень учнів.
А далі була «сіра рутинна робота» (як могло здатися пересічному обивателю), а
насправді - творча робота у вчительських сесіях, де можна було побачити забезпечення
методичного супроводу вчителів фізики на основі WEB 2.0 технологій (спікер Роман

Перунов, учитель Рогачинської ЗОШ І-ІІІ ст.), перейняти досвід щодо моделі
формування мотивації навчальної діяльності учня з використанням інноваційних
технологій (спікер Наталія Демчук, учитель Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2),
сприйняти використання онлайн-тренажерів для виявлення та розвитку дитячих
здібностей на основі навчальної платформи Міксіке (спікер Маргарита Носкова,
старший викладач кафедри освітньої політики ЛОІППО) та зрозуміти конструктор
інновацій формальної та неформальної освіти і креативності сучасного вчителя (спікер
Галина Проців, Бережанська гімназія ім. Б.Лепкого).
Пізніше учасники міні-EdCamp Мечищів побачили «кухню» проведення
(не)конференції у м. Харків та мали змогу у скайп-режимі поспілкуватися із ідейними
натхненниками EdCamp в Україні Олександром Елькіним та Марією Пащенко.
Родзинкою заходу стали «Українські вечорниці» для гостей (не)конференції та
серія майстер-класів: «Етнографічні мандали» (спікер Гарасимів Галина),
«Виготовлення натуральних ароматизаторів» (спікер Димашевська
Христина),
«Інкрустація сільничок бісером і мідним дротом» (спікер Делікат Андрій) та
«Виготовлення ляльки-мотанки» (спікер Івасіків Мар'яна). Недаремно Сергій Запісов
зі Стрия відзначив, що прикметною рисою міні-EdCampу у Мечищеві є душевність.
Учасники та гості заходу роз’їжджались по домівках з твердим переконанням, що
тільки творча співпраця вчителя і учня є запорукою якісної освіти та формування
нової генерації творчо мислячих людей в Україні.
P.S. Окрему велику подяку хочеться висловити директору Мечищівської ЗОШ ІІІІ ст. Надбережній Ірині Михайлівні та усьому педагогічному колективу, які доклали
максимум зусиль (фізичних, моральних, творчих, розумових), щоб захід пройшов на
достойному рівні!!!
Жеребецька О.М., завідувач Бережанського РМК

