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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 дискусійним 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 2018 році Global Dignity Day проводиться одночасно у понад 70-ти країнах світу
та планує зібрати 700 000 молодих учасниць і учасників.
«Коли Пекка Хіманен, Джон Брайeнт і я придумали ідею цього дня, ми хотіли
наголосити на тому, що ми, як люди, маємо спільного. Ще дуже багато треба
зробити у цій царині, але імпульс продовжує розвиватися, особливо серед
молоді. Усвідомлюючи нашу власну гідність і гідність кожної іншої людини, ми
можемо справді перетворити світ», – у рамках щорічного звернення наголосив
крон-принц Норвегії Хокон.
До державного свята Дня Гідності та Свободи 21 листопада Україна вчетверте
долучиться до Всесвітнього Дня Гідності, у якому за 3 роки вже взяли участь
понад 50 000 учасниць і учасників із 500 закладів освіти. Це відбудеться
завдяки зусиллям команди спільноти відповідального вчительства EdCamp
Ukraine (www.edcamp.org.ua) під патронатом Міністерства освіти і науки України.
Ще у жодній країні Європи не збиралося довкола історій про гідність стільки людей
одразу!
Цього року українським освітянам
інструментами і матеріалами.
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На підтримку ініціативи стали Уповноважений Президента України з прав дитини
Микола Кулеба і відома телеведуча 1+1, кураторка премії Global Teacher Prize
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й ініціаторка проекту «Право на освіту» Наталія Мосейчук, які закликали і освітян,
і всіх небайдужих долучитися до проведення цього спеціального уроку в закладах
освіти.
«Гідність – це маленькі подвиги щодня. Хочете, щоб поважали вас? Поважайте
самі! Кожна людина є цінністю нашого суспільства. Визнавати це і поважати –
означає поводитися гідно» – звернувся до дітей Микола Кулеба.
«Я проти високих фраз, але за те, щоб ми цінували гідність –
свою та інших – сьогодні і зараз. Я за те, щоб гідність проявляти в буденних
речах, у дрібницях, щодня. Бо гідність народжується і дорослішає, як і наші діти,
і наша нація, щодня» – наголосила Наталія Мосейчук у відеозверненні
(https://youtu.be/YJaK3DTnLIY).
Минулорічні слова учасників і учасниць події про Гідність, які змушують
замислитися:
«Гідність починається з мене!» (Аніта, 14 років, м. Костянтинівка).
«Гідна молодь розбудила країну, саме на ній лежить найбільша відповідальність
за майбутнє України, за свободу» (Віринея, 14 років, м. Дніпро).
«Я дуже хвилювалася, що тема гідності буде «нецікавою». Але після 2 тижнів
роботи над нею зрозуміла, наскільки дітям не вистачає таких розмов, вправ,
заходів. І мені не вистачає. Трохи загралися ми з концертами та конкурсами.
І забули про важливість душевних розмов у тісному колі. Без фанфар, короваїв,
почесних вельмишановних гостей. Формат довіри мене вразив. Думаю про
продовження. Цей день став для мене дуже важливим!» (Інна,
м. Першотравенськ Дніпропетровської області).
Більше про враження і результати від Дня Гідності в Україні 2015-2017 рр. можна
дізнатися на спеціально створеній сторінці Global Dignity Ukraine
www.facebook.com/gdignityukraine, а також використовуючи хештеги #gdignity
та #gdignityUkraine.
«Потребу у гідності в нашому суспільстві важко переоцінити. Особливо в цьому
році, коли світ святкує народження Нельсона Мандели 100 років тому, відзначає
і 70-ліття з дня єднання довкола Всесвітньої декларації з прав людини, і 50-річчя
вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Тільки пам’ятаючи
уроки минулого, ми можемо виховати гідне майбутнє, тому закликаю дорослих
прийти у цей день туди, де навчаються ваші діти, і поговорити з ними
про гідність», – закликав Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», координатор
Всесвітнього Дня Гідності в Україні, радник міністерки освіти і науки України.
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.
ОСОБЛИВІСТЮ УРОКУ-ДИСКУСІЇ ЦЬОГО РОКУ стане компонент «Цінності
в дії!», який забезпечують партнери події:
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- оновлений антикорупційний урок від ПРООН в Україні (https://www.edera.com/anticorr), який допоможе зрозуміти, чому корупція – це негідні вчинки та як
можна їй протидіяти;
- марафон написання листів від Amnesty International в Україні на підтримку
дітей кримськотатарського активіста Еміра-Усеїна Кýку (якого незаконно
утримують у російській вязниці), сміливого народу сенгвер (який у Кенії бореться
за збереження своїх домівок) та активістки Геральдін Чакон з Венесуели (яка
сміливо бореться за права дітей і підлітків);
- презентації історій про досягнення жінок від Представництва в Україні
Фонду імені Гайнріха Бьолля, що допоможуть привернути увагу до видимості
і гідності жінок;
- відеосвідоцтва жертв Голодомору й Голокосту від USC Shoah Foundation
та ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation, які можна використовувати
з навчально-виховною метою.
Також ініціативу підтримують фундація Тоні Блера Generation Global, Перший
міжнародний портал вебінарів, спільнота Усесвітнього економічного форуму Global
Shapers community.
За надісланими підсумками про проведення уроку буде розіграно 12 комплектів
(по 45 книг у кожному) для заснування і розвитку книжкових лабораторій змін
«Зі сторінок у життя» (у рамках ініціативи ГС «Міжнародний інститут інтегрального
розвитку» і EdCamp Ukraine #книгоНУШ).
РЕЄСТРАЦІЯ, необхідна для того, щоб ми могли запросити вас на орієнтаційний
вебінар, відкрита до 23:59 6 листопада: http://bit.ly/applygdignityukraine2018.
Усі, хто візьмуть участь у події, отримають безкоштовно докладні методичні
рекомендації та спеціально розроблений робочий зошит для учнівства,
сертифікати для учасників/-ць, перекидні настільні календарі «Цінності в дії»,
а також підтримку української команди #gdignityUkraine.
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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