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Усі ми – як дорослі, так і діти – постійно стикаємося з необхідністю і можливістю
вибору: якими бути, із ким і як спілкуватися, як вчинити в тій чи іншій ситуації.
Це рішення зрештою формує не лише наш світогляд, але й визначає світ довкола
нас: спочатку в школі, виші, а пізніше – на роботі, вдома, у родині, країні
і в глобальному суспільстві в цілому.
.
Усесвітній День Гідності (Global Dignity Day, www.globaldignity.org) –
це незалежний, соціальний, політично й релігійно нейтральний проект, мета якого
– подвигати молодь, учнівство й студентство керуватися почуттям власної гідності
у своїх повсякденних діях.
Ця унікальна ініціатива була запропонована у 2006 році членами спільноти
Молодих глобальних лідерів (Young Global Leaders) Усесвітнього економічного
форуму (World Economic Forum): спадковим принцем Хоконом (Норвегія),
професором Пекка Хіманеном (Фінляндія) і засновником неурядової організації
«Оперейшн Хоуп» Джоном Хоуп Брайентом (США).
День гідності є одноденним навчальним курсом, який проводиться для
вчительства, учнівства й студентства.
Волонтеріат заходу – представники й представниці науки, культури, медій,
бізнесу, молоді лідерки й лідери – спільно з педагогами представляють основні
принципи гідності, діляться історіями з власного життя, модерують обговорення
цієї теми, а також допомагають молоді намітити, що саме варто зробити протягом
наступного року для посилення відчуття власної гідності й поваги до інших людей.
Як відбувається Всесвітній День Гідності? Дізнайтеся та отримайте уявлення,
подивившись коротке промо-відео за посиланням https://youtu.be/tRwrENsulD4.
У 2017 році Global Dignity Day проводиться одночасно у понад 60-ти країнах світу
та планує зібрати 500 000 молодих учасниць і учасників.
«Цього року Ви можете долучитися до сотень тисяч людей, які проводять
Усесвітній День Гідності. Ми потребуємо більше гідності у світі. Ми маємо
звернути увагу на силу гідності! Дякую за участь. Якщо Ви – учитель/-ка,
учень/-ниця або волонтер/-ка, я бажаю Вам удачі. Станьте частиною руху
за гідність, де панують співчуття, повага і любов», – у рамках щорічного
звернення наголосив крон-принц Норвегії Хокон (https://youtu.be/M2zPe_r2CBw).
До державного свята Дня Гідності та Свободи 21 листопада Україна вже втретє
долучиться до Всесвітнього Дня Гідності, у якому за 2 роки вже взяли участь
понад 25 000 учасниць і учасників із 190 закладів освіти. Це відбудеться
завдяки зусиллям команди і спільноти відповідального вчительства EdCamp
Ukraine (www.edcamp.org.ua) та Агенції продюсування освіти під патронатом
Міністерства освіти і науки України. Ще у жодній країні Європи не збиралося
довкола історій про гідність стільки людей одразу!
Минулорічні слова учасників і учасниць події про Гідність, які змушують
замислитися:
«Гідність – це прикраса справжньої людини. Не зважаючи ні на вік, ні на статус
у суспільстві», Владислав, 11 років (м. Київ)
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«Гідність – це та внутрішня свобода, яку неможливо в нас відібрати», Ольга,
учителька англійської мови (м. Калуш)
«Гідність – це можливість достойно сприймати дійсність і завжди лишатися
людиною», Анна, 18 років (с. Запорізьке)
Більше про враження і результати від Дня Гідності в Україні 2015 й 2016 рр. можна
дізнатися на спеціально створеній сторінці Global Dignity Ukraine
www.facebook.com/gdignityukraine, а також використовуючи хештеги #gdignity
та #gdignityUkraine.
«На наш погляд, персональна гідність взаємопов’язана з почуттям гідності
людей, які нас оточують. Тому дуже важливо привернути увагу української
молоді до того, що це поняття стосується і має бути використане
по відношенню до кожної і кожного з них, – наголошує Олександр Елькін,
натхненник руху EdCamp Ukraine, координатор Всесвітнього Дня Гідності в Україні,
радник міністерки освіти і науки України. – У цьому році до державної дати
21 листопада ми готуємося вже втретє провести День Гідності в різних
закладах освіти по всій країни. Переконані, що це буде колосальний
за враженнями й емоціями досвід для всіх».
Цього року команда EdCamp Ukraine щаслива знову запросити адміністрацію
шкіл і вишів, педагогів, волонтерів і волонтерок, – які вже долучалися до цієї
унікальної ініціативи, і які ще не мають такого досвіду, – до участі у Дні Гідності.
Подію можна організувати у будь-який день символічного проміжку: з 21
листопада – День Гідності та Свободи України до 9 грудня – Міжнародний день
боротьби з корупцією.
Реєстрація, необхідна для того, щоб ми могли запросити вас на орієнтаційний
вебінар, відкрита до 23:59 12 листопада: http://bit.ly/gdignityukraine2017.
Усі, хто візьмуть участь у події, отримають безкоштовно докладні методичні
рекомендації, сертифікати для учасників/-ць, настінні календарі з хронікою подій,
а також підтримку української команди #gdignityUkraine.
Ініціативу цього року підтримують – спільнота Global Shapers community
(Усесвітнього економічного форуму), представництво в Україні Amnesty
International й Перший міжнародний портал вебінарів.
Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, пишіть нам for@edcamp.org.ua
або на сторінці у Facebook www.facebook.com/edcampukraine.
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