УШОСТЕ В УКРАЇНІ.
З АДАПТАЦІЄЮ ДО ОНЛАЙНУ

Усесвітній
День Гідності
в Україні
НАЙМАСШТАБНІШИЙ У ЄВРОПІ

До свята Дня Гідності та Свободи –
21 листопада 2020 р.

Інформаційний лист

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 проєкт, 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 Гоконом (Норвегія), професором Пеккою Хіманеном (Фінляндія)
і засновником неурядової організації «Оперейшн Хоуп» Джоном Хоупом Браєнтом (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
подивившись коротке промо-відео за посиланням https://youtu.be/tRwrENsulD4.

уявлення,

У 2019 році Global Dignity Day проводився одночасно у понад 80-ти країнах світу, до яких
долучилося 1,1 млн молодих учасниць і учасників.
«2020 рік – це рік, який ми ніколи не забудемо. У кожній країні COVID-19, неначе рентген,
виявив глибоку несправедливість та нерівність. В основі цих викликів лежить поняття гідності
та цінність кожного людського життя. Робота Global Dignity в усьому світі – надихати кожну
людину, де б вона не знаходились, до поширення принципів людяності, а також сприяти
створенню спільнот, що базуються на справедливості та співпереживанні, що є вирішальним
у процесі руйнування ненависті, упереджень, насильства. Ми ніколи не потребували гідності,
любові та почуття єдності більше, ніж зараз» – наголосила виконавча директорка Global
Dignity Синтія Гайєр.
До державного свята Дня Гідності та Свободи з 21 листопада до 9 грудня Україна ушосте
долучиться до Всесвітнього Дня Гідності, у якому за 5 років вже взяли участь понад
208 670 учасниць і учасників із 1 496 закладів освіти. Це відбудеться завдяки зусиллям
команди спільноти відповідального вчительства EdCamp Ukraine, за сприяння проєкту USAID
«Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні ВзаємоДія», всесвітнього руху
Amnesty International, у співпраці з Міністерством освіти і науки України й Офісом освітнього
омбудсмена України. Ще у жодній країні Європи не збиралося довкола історій про гідність
стільки людей одразу!
Цього року українським освітянам традиційно пропонується версія уроку з оновленими
інструментами і матеріалами, адаптована під різні формати проведення: офлайн, онлайн,
змішаний.
На підтримку ініціативи спеціальні звернення про гідність запишуть заступниця Міністра
освіти і науки України Любомира Мандзій, освітній омбудсмен України Сергій Горбачов і лідер
та вокаліст рок-гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.
Минулорічні слова учасників і учасниць події про Гідність, які змушують замислитися:
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«Гідне життя не з'явиться, як подарунок Діда Мороза. Його треба вибудовувати. І це робота
не на один день» (Анастасія, 13 років).
«Ми – нове покоління, і нам під силу змінити майбутнє, а гідним воно буде за умови, коли ми
будемо гідними людьми!» (Вероніка, 14 років).
«Я раніше не замислювалась, що День Гідності стосується саме мене. Що я теж частинка
гідного майбутнього нашої країни» (Валерія, 16 років).
Більше про враження і результати Дня Гідності в Україні 2015-2019 р.р. можна дізнатися
на спеціально створеній сторінці Global Dignity Ukraine www.facebook.com/gdignityukraine,
а також використовуючи хештеги #gdignity та #gdignityUkraine.
Встановити спеціальні символічні визначники приналежності до Всесвітнього Дня Гідності
можна за посиланнями: обкладинка – http://bit.ly/coverfbgdignityukraine2020,
аватарка – http://bit.ly/avatargdignityukraine2020.
«Символічний проміжок часу Усесвітнього Дня Гідності недаремно триває до 9 грудня –
Міжнародного дня боротьби з корупцією. Запобігання корупції — це дуже важливий крок до
забезпечення гідного розвитку українців і українок. У USAID_ВзаємоДія ми дуже хочемо, щоб
молодь мала доступ до якісної освіти та медицини, улюблену роботу та гідну оплату праці.
Часто цьому на заваді стоїть, власне, корупція та створена нею дискримінація. Саме тому Дні
гідності та присвячені цій темі уроки в школах – це чудова можливість нагадати ученицям
і учням, що доброчесність — це не просто "хайпова" тема, а безпосередній шлях до успішного
майбутнього», — наголошує Роман Тищенко, Фахівець із залучення молоді та молодіжних
комунікацій, USAID_ВзаємоДія.
У вересні 2020 року Олександра Елькіна було призначено національним головою організації
Global Dignity в Україні. «Щороку до відзначення Усесвітнього Дня Гідності в Україні
долучається все більше і більше освітян, які запрошують до діалогів, роздумів і вчинків
гідності. Наше сьогодення і карантинні заходи у всій країні дещо обмежують нас. Проте ми
зробимо усе, щоб зберегти ту близькість і підтримку, якої так потребуємо. Важливий захід до
Дня Гідності стане чудовим місточком на шляху побудови зв’язків навіть на відстані», –
зазначив Олександр Елькін, Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», член Громадської ради
Міністерства 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, у будь-якому форматі (онлайн / офлайн / змішаний) під час
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 «Гідність у дії!», який
забезпечують партнери події:
- оновлені антикорупційні інструменти для застосування в школі від проєкту USAID
«Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні ВзаємоДія», а також посібник
«Світлофор освітньої доброчесності», що допоможуть говорити про недоброчесні вчинки
і таке явище, як корупція, а також способи її попередження й подолання;
- матеріали СЕЕН «Навчання в умовах COVID: письмові практики, 1-хвилинні аудіо й відео
практики» від команди Університету Еморі та Громадянської служби миру в Україні – GIZ
за мотивами програми соціально-емоційного і етичного навчання, що допоможуть
розвивати стійкість, співпереживання і взаємозалежність;
- марафон написання листів від Amnesty International в Україні на підтримку тих, хто
не замовчували порушення прав людини і наважилися боронити свою гідність і свободу;
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- плакати «Десять ключів до радісного життя» від Action for Happiness, які можна розмістити
в закладі освіти або вдома для зрощення й підтримки відчуття щастя і задоволення від життя;
- звички й інструменти системного мислення від Waters Center, які допомагають досягти
позитивних змін і підвищують ефективність;
- історії про неймовірних жінок:
1) соціальний експеримент: як українські школярі реагують на «нежіночі» професії
від CSR Ukraine, Центру «Розвиток КСВ» спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення,
UNFPA;
2) презентація історії про жінку, яка не відмовилася від своєї мрії від Heinrich Böll
Foundation, Бюро Київ – Україна, що допоможуть привернути увагу до видимості
й гідності жінок;
3) спеціальні відео про жінок, які загинули, захищаючи Україну, що стануть необхідними
кейсами для уроків патріотичного виховання для молоді, від ГО «Жіночий ветеранський рух»;
- інтерактивні онлайн-уроки про безпеку дітей в інтернеті від Анастасії Дьякової для
роботи з підлітками щодо безпечної сексуальної поведінки в інтернеті;
- відеосвідоцтва жертв Голодомору й Голокосту від USC Shoah Foundation та ZACHOR
Holocaust
Remembrance
Foundation,
які
можна
використовувати
з навчально-виховною метою;
- шкільна ініціатива #ЩедрийВівторок, яка об’єднує дітей заради добрих справ
і благодійності в рамках міжнародної кампанії Щедрий Вівторок або Всеукраїнського дня
добрих справ;
- центр «Адвокат дитини», де захищають право на гідність в освітньому процесі
для дітей, батьківства, вчительства.
РЕЄСТРАЦІЯ, необхідна для того, аби ми могли запросити вас на орієнтаційний вебінар,
відкрита до 12:00 28 жовтня: http://bit.ly/applygdignityukraine2020.
Усі, хто візьмуть участь у події, отримають безкоштовно докладні методичні рекомендації
та спеціально розроблений робочий зошит (путівник) для учнівства, сертифікати
для учасників/-ць, перекидні настінні календарі, а також підтримку української команди
#gdignityUkraine.
Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, пишіть
або на сторінці у Facebook www.facebook.com/edcampukraine.

нам

for@edcamp.org.ua
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