Річний звіт 2020

Освіторія — це неприбуткова громадська спілка, яка розвиває освіту в Україні та

сприяє впровадженню реформи Нова Українська Школа. Ми створюємо інноваційні школи і
програми, допомагаємо вчителям навчатись та надаємо доступ до якісної освіти всім учням
незалежно від соціального статусу, чи місця проживання.
Наша місія
Розвиток людського капіталу в Україні через реалізацію якісних освітніх проектів для
вчителів, учнів та батьків.

Ми посилили співпрацю з державою
і заручилися підтримкою нових партнерів
Міністерство освіти
Офіс Президента
Мінцифра
УІРО
УКФ
PACT
UNICEF
Фонд DECIDE, Посольство Швейцарії
Deltahost
Фонд Олени Пінчук

Global Teacher Prize Ukraine
Це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія
покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо
суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну
премію засновано в 2017 році ГС «Освіторія» після підписання меморандуму
з фондом Varkey GEMS Foundation.

• Майже 3000 заявок від вчителів
• Охоплення становить 80 000 000 контактів
• Двоє учителів-фіналістів – топ-50 Global Teacher Prize 2020
• 5 волонтерських офісів оцінки
• Зустріч ТОП-10 з Президентом України�
• Бранч знайомство з партнерами
• Формування спільноти
• Фантастична open air церемонія

Тренінговий центр для вчителів
Тренінговий центр Освіторії є платформою для розвитку, навчання та натхнення освітян.
Ми є центром підвищення кваліфікації вчителів та професійного взаємообміну між експертами, тренерами, вчителями,
батьками та дітьми. Вчителі з усієї країни мають змогу навчатися за нашими сучасними програмами з освітніх методик,
організації дистанційного чи змішаного навчання, інклюзивності освіти, громадянської освіти та інших напрямків

1. Визначні події Тренінгового центру
(онлайн):

3. Тренінговий центр Освіторії як центр
підвищення кваліфікації вчителів

• Онлайн-марафон Освіторії (березень) — понад 6 тисяч
переглядів кожного вебінару

• 15 розроблених програм

• Конференція Т4 5,9 тисяч переглядів
• Серпнева онлайн-конференція — понад 5 тисяч переглядів

2. Партнерства

• Виконано наразі всі умови віповідно�до вимог МОН аби
визнаватися�суб'єктом ПК
• Курс з організації інклюзивного навчання «Разом» —
35 учасників

• Lenovo — онлайн-конференція

4. Цифри

• МФ "Відродження» Критикотики �

• 500 відвідувачів офлайн,

• ЮНІСЕФ — проєкт «Школо, ми готові»

• 59098 тисяч переглядів онлайн

• Форум Видавців

• Видали 2600 сертифікатів�

Освіторія медіа
Освіторія медіа — це популярне експертне онлайн видання про освіту і
виховання. Освітні новини, дослідження, блоги, експертні авторські колонки,
конструктори уроків та багато іншого.
3 мільйони 578 763 користувачів
10 мільйонів 221 973 переглядів сторінок
*це майже удвічі більше, ніж торік і це половина від усіх переглядів за весь час
існування сайту (21 мільйон 099 404).
�
Топ-5 статей 2020:
1. «Карантин подовжили. На що чекати вчителям та батькам? 11 відповідей від
МОН» 183 581 перегляд, автор Лариса Раренко, переписування простою мовою
— Олена Павлова
2. «Як організувати дистанційне навчання учнів — покрокова інструкція» 152 858
переглядів, автор Оленка Юрченко�
3. «Як учням і вчителям закінчити навчальний рік: роз'яснення Міносвіти», 138 352
перегляди, автор Лариса Раренко
4. «Вступ 2020: покрокова інструкція абітурієнта», 117 166 переглядів, автор
Катерина Кисельова
5. «Калькулятор для вчителя: розрахуйте зарплату на 2020 рік» — 107 686, автор
Олена Юрченко
�
8 з 10 найчитаніших статей сайту за всю історію вийшли саме цього року і мають
кожна понад сто тисяч переглядів.

https://osvitoria.media/

Онлайн курс «Бери й роби» 2.0
«Бери й роби» — це онлайн-курс, в основі якого — практичні інструменти.
З їх допомогою ви зможете урізноманітнити свої уроки й змінити їх форму,
а часом і зміст.
У курсі: 15 експертів ГС «Освіторія», інтерв’ю з освітніми гуру з США,
Канади і Європи, з нейропсихологами, поведінковими спеціалістами й
найкращими вчителями світу, які спеціалізуються на методиках змішаного
навчання, креативного мислення, формувального оцінювання та
нейрофізіології.

• понад 20 000 унікальних переглядів сторінки проєкту на Освіторія Медіа
• понад 5400 зареєстрованих на ЕдЕра

iLearn
iLearn — це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними
онлайн-курсами, тестами та вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та успішно
скласти ЗНО (Зовнішнє Незалежне Оцінювання).
На платформі доступні щоденні навчальні вебінари та розміщені онлайн-курси з
основних шкільних предметів (українська мова і література, математика, історія
України, англійська мова, біологія), а також вебінари з профорієнтації. До
підготовки навчальних матеріалів залучені одні з найкращих педагогів України –
професіонали з досвідом онлайн-підготовки до ЗНО, чиї учні отримували
результати 195+ балів.

• понад 100 000 зареєстрованих
• новий онлайн-курс «Ізі ЗНО. Англійська мова»�
• співпраця з УЦОЯО > 83 000 переглядів відеороз’яснень�Пробного ЗНО
на YouTube
• Партнерство з City Bank

Перша професія
Перша професія — це мережа професійних навчальних студій в школах
інтернатах за напрямками «крій та шиття», «перукарська майстерність»,
«пошив та ремонт взуття», «кулінарія» та інші. Навчаючись на цих гуртках,
діти отримують навички своєї першої професії і значно більше можливостей
для соціалізації та професійної реалізації.

• Сталість проекту і повторні гранти від донорів IWCK, Winner
• Нові PULL партнери — Пробіг під каштанами, фонд Олени Пінчук
«АНТИСНІД», фонд Діани Фон Фюрстенберг
• Спецпроекти «Дівчата PRO» (ДІвчата на UFW), «Лялька Добра» і
«Карантинні БОКСи»

Стипендіальна програма
ГС «Освіторія» надає можливість талановитим, здібним та перспективним учням 8-11 класів здобувати якісну середню
освіту та розвивати лідерські навички в Новопечерській школі, яка є однією з найінноваційніших шкіл України та світу.
Стипендіальна програма — це грант від Освіторії, який повністю або частково покриває вартість навчання в
Новопечерській школі.

• Зібрано 102 заявки
• +5 стипендіатів �
• Відпрацьована система вже кілька років�
• Зрозумілі процеси: подача заявки, відбір, тестування, співбесіди
• Вчасне інформування
• Залучення колишнього учня/учениці з програми СП в комісію по
відбору
• Хороші відгуки від випускників СП попередніх років
• Зрозуміла і прозора для школи соціальна складова

Всеукраїнська школа онлайн
Всеукраїнська школа онлайн — це платформа для дистанційного та змішаного
навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.
Мета Всеукраїнської школи онлайн — забезпечити кожному українському учневі та
вчителю рівний, вільний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту.
Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18
основних предметів: українська література, українська мова, біологія, біологія та
екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і
початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство,
фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.
• Державне замовлення
• Національна платформа
• 800 уроків
• Інклюзивність
• Занулення трафіку Київстар, Vodafone та Lifecell
• Залучено грант на розробку мобільних додатків
• Нові партнерства
• Бездоганна комунікація

Ми створювали нові можливості
Грантова програма з УКФ
на 10 000 000 грн

Старт програми «Прокачай
школу» з Deltahost

Сприяємо розвитку
та реформуванню
освіти�в Україні

