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 Шановна Аліно Євгеніївно! 
 

З приємністю інформуємо про те, що колектив очолюваного Вами 
навчального закладу пройшов конкурсний відбір та запрошується до участі  
в інноваційному освітньому проєкті всеукраїнського рівня «Науково-
методичні засади формування м’яких навичок в учнівства початкової, 
середньої і старшої школи шляхом використання соціально-емоційного та 
етичного навчання», у рамках якого відбудеться розробка інструментів для 
формування м’яких навичок відповідно до концепції НУШ та пілотування програми 
соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН; http://seelearning.emory.edu). 

Проєкт реалізується у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,  
за інституційного й науково-методичного сприяння Міністерства освіти і науки 
України й Університету Еморі (США) відповідно до підписаних меморандумів  
про співпрацю та за технічної підтримки GIZ Civil Peace Service Ukraine 
(Громадська служба миру – GIZ Україна).  

Просимо до 25 вересня поточного року підтвердити  бажання взяти 
участь у проєкті листом на ім’я директора (начальника) Департаменту / 
управління освіти і науки ОДА та вказати, хто з колективу візьме участь  
у тренінгу. Просимо також скановану копію / фотокопію такого листа надіслати 
на електронну адресу ГО «ЕдКемп Україна»: for@edcamp.org.ua (проєкт листа 
додається). Після отримання департаментом такого листа та надсилання ним 
відповідного звернення-підтвердження до Інституту модернізації змісту освіти, 
очолюваний Вами заклад освіти буде включено до бази дослідження згаданого 
освітнього проєкту всеукраїнського рівня. 

Також нагадуємо, що з 2 до 6 жовтня поточного року відбудеться 
навчальний тренінг за участі представників Університету Еморі (США).  
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У зв’язку з цим  
повідомляємо важливу інформацію: 
 

- визначена для участі у навчанні особа має прибути 02 жовтня до 
Харкова – о 13.30 біля закладу харчування МакДональдс (метро 
«Південний вокзал»), там буде автобус для подальшого доїзду до місця 
навчання; 

- планувати від’їзд цієї особи 06 жовтня (неділя) після 18.00; 
- просимо заповнити форму з базовою інформацією про школу 

http://bit.ly/schoolseelukraine, вказавши дані про делеговану на тренінг – 
відповідальну за проєкт особу; 

- обов’язково просимо надіслати на пошту for@edcamp.org.ua копії квитків 
/ електронних квитків до Харкова та у зворотному напрямі; 

- просимо визначену особу оновити свої знання щодо нашого проєкту 
соціально-емоційного і етичного навчання, переглянути вибрані друковані 
матеріали та, за можливості, дотичні праці: 

o новина МОН про старт програми та посилання на завантаження вибраних 
матеріалів - https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-u-25-ukrayinskih-shkolah-
propilotuyut-novitnyu-programu-socialnogo-emocijnogo-ta-etichnogo-navchannya; 
o інтерв’ю команди EdCamp Ukraine про особливості програми СЕЕН на 
Громадському радіо -  https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/yak-
dalay-lama-pov-yazanyy-iz-novoyu-navchalnoyu-programoyu-dlya-shkil; 
o книга Деніела Ґоулмана «Емоційний інтелект» - https://vivat-
book.com.ua/product/emociyniy-intelekt; 
o сторінка програми СЕЕН – http://seelearning.emory.edu/.  

- для поїздки на тренінг обирайте, будь ласка, зручний та теплий одяг (вимог 
дрес-коду немає); 

- просимо взяти на тренінг якийсь предмет, який символізує вашу шкільну 
педагогічну команду (це може бути щось готове, що вже є, чи виготовлене 
педагогами, дітьми спеціально до тренінгу). 

 

З усіх питань просимо звертатися до координаторки проєкту  
від ГО «ЕдКемп Україна», освітньої експертки Тетяни Дрожжиної, за телефоном 
+380506421159.  

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. 
 
З повагою, 
голова Ради ГО «ЕдКемп Україна»,  
радник міністра освіти і науки України, 
член Громадської ради МОН, к. тех. н.        Олександр Елькін 
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ДОВІДКА 
 
 

 
Університет Еморі (англ. Emory University; http://www.emory.edu) — приватний дослідницький 

університет США з майже двохсотлітньою історією, заснований в Оксфорді,  
а нині розташований в Атланті, штат Джорджія. Місія університету полягає у «створенні, збереженні, 
навчанні та застосуванні знань на службі людству», а одним зі його відомих випускників є Павло 
Шеремета, український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), 
колишній президент Київської школи економіки, засновник та колишній директор Школи управління 
УКУ, міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році. 

 

Соціально-емоційне та етичне навчання (Social Emotional and Ethical Learning; 
https://seelearning.emory.edu) – це інноваційна освітня програма, спрямована на розвиток 
загальнолюдських цінностей в гармонії з будь-якими культурними, релігійними чи іншими 
переконаннями. Застосовуючись в освітньому процесі, вона забезпечує кращі результати навчання, 
формування конкретних соціальних навичок (у т.ч. так званих навичок 21 століття – зокрема кооперації, 
комунікації, критичного мислення й креативності), попередження цькуванню та більш щасливе життя 
загалом. 

 

Ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили 
створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку 
педагогів. З тих пір рух EdCamp поширився у 44 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до цієї 
ініціативи, стала Україна. У 2019 році формат EdСamp увійшов до світового рейтингу HundrED. 

 

Громадська організація «ЕдКемп Україна» (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp 
Ukraine; https://www.edcamp.org.ua)має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, 
підвищення статусу вчительок і вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні 
EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися 20 
000 прогресивних педагогів. Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна 
(не)конференція EdCamp Ukraine, що збирає близько тисячі вчителів і вчительок та освітніх експертів і 
експерток з України та 20 країн світу. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-едкемпи) проходять  
у різних закладах освіти по всій Україні, з моменту створення спільноти у 2015 р. у регіонах відбулося 
147 подій для місцевих громад. 
 

Громадська служба миру – GIZ Україна (GIZ Civil Peace Service Ukraine; https://www.giz.de) – одна 
з програм організації Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що підтримує 
Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини на шляху демократичних перетворень з 1993 
року. Станом на 31.12.2017 року 284 національних і 55 іноземних фахівців, а також 1 радник з розвитку 
представляють GIZ в Україні. Крім того, 13 інтегрованих, а також 13 реінтегрованих експертів працюють 
безпосередньо в українських органах управління, торгово-промислових палатах, університетах та 
неурядових організаціях.  
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