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5-го травня 2018 успішно відбулася Всеканадська вчительська конференція, яка вперше проводилася у
режимі онлайн. Новий формат надав можливості подолати географічні та часові перепони і уможливив
плідну дискусію освітян з усієї Канади і навіть України.
Конференція була організована спільними зусиллями насамперед Методичного центру української
мови (МЦУМ), Канадського інституту українських студій, університету Альберти та Національної
української освітньої ради Конгресу українців Канади. Представники з п’ятьох канадських центрів, у
яких конференція проходила наживо, – Вінніпегу, Едмонтону, Монреалю, Торонта,
Реджайни/Саскатуну - доклали чималих зусиль до організації та проведення цього успішного форуму
освітян.
Програма конференції була насиченою і поєднала вісім різноманітних презентацій, об’єднаних навколо
теми “Учень як центр навчального процесу”. Доповідачами були: Надія Прокопчук, Олена Ковпак та
Олена Андрусяк (Реджайна/Саскатун), Наталія Наявко та Люба Іщенко (Едмонтон), Наталія Наявко та
Магда Тундак (Едмонтон), Уляна Підзамецька, Алла Недашківська та Оленка Білаш (Едмонтон), Марія
Пугач та Вікторія Щербак (Вінніпег), Євгенія Татаренко (Вінніпег), Темі Миськів (Едмонтон), Зоряна
Магдач (Торонто), Наталія Совінська та Тетяна Сунак (Торонто). Метою учасників конференції було
обговорити нагальні питання, які постають у педагогічній роботі та діяльності освітян Канади.
Важливим, також, було питання цифрової грамотності та готовності освітян впроваджувати
технологію у свою педагогічну працю.
Оксана Левицька, голова Національної української освітньої ради Конгресу українців Канади
зазначила: “Сьогодні кожен педагог усвідомлює, що освіта у цілому світі потребує трансформацій та
нововведень, які вимагають змін до організації навчання, ролі вчителя та сприйняття освіти у
суспільстві… Пам’ятаймо, зміни – це самі ми!”.
Алла Недашківська, директор МЦУМу наголосила на тому, що “онлайн формат конференції
сприятиме удосконаленню цифрової грамотності освітян та розвитку методики технологічної освіти, а
також створенню спільноти вчительської практики”.
Частиною конференції була і презентація про відео конкурс “Вивчати українську – КРУТО!”,
започаткований МЦУМом за ініціативою Радника центру Оленки Білаш. Др. Білаш під час
конференції оголосила переможців, і учасники мали нагоду переглянути творчі роботи, які здобули 1-е
місце у кожній з трьох категорій.
Під час конференції були визнані освітяни, які зробили значний внесок у розвиток освіти в Канаді. А
саме, голова програмного комітету Оленка Білаш посприяла встановленню нагород від Національної
української освітньої ради та Методичного центру української мови. У категорії “За багаторічний
визначний внесок у розвиток україномовної та мовної освіти у Канаді” були відзначені Маруся

Петришин (Едмонтон), Рома Франко (Саскатун), Люба Зараска (Торонто) та Зінаїда Меєвська
(Торонто).
Конференція стала відповіддю на прохання вчителів про необхідність продовження регулярних
освітніх форумів з метою тривалої взаємодії та обміну досвідом для професійного зростання педагогамайстра. Організатори конференції переконані, що ця інтернет-подія стане приводом для плідних
дискусій, співпраці та професійного навчання вчительської спільноти.
Подяка всім членам організаційного та програмного комітетів. Спеціальна подяка за роботу під час
конференції Дені Маас, Наталії Наявко та Оленці Білаш, які уможливили пряму трансляцію
конференції. Наші слова вдячності також всім спонсорам, які активно підтримують розвиток
української освіти в Канаді. Список усіх на сайті конференції: https://www.ualberta.ca/canadianinstitute-of-ukrainian-studies/centres-and-programs/ulec/ulec-news/2018/april/national-ukrainian-teachersconference

Будь ласка підтримайте проекти центру: https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainianstudies/centres-and-programs/ulec
Фотографії: 1. Едмонтон-члени конференційних комітетів та учасники. 2. Учасники з Торонта. 3.
Учасники з Вінніпегу. 4. Учасники з Саскатуну та Реджайни.

The Ukrainian Language Education Centre promotes and develops Ukrainian language education in Canada and abroad
by: supporting bilingual programs and professional development of Ukrainian language teachers and instructors;
creating learning and teaching resources at both the secondary and post-secondary levels; conducting research on topics
related to Ukrainian-language education and related fields; and fostering international links and community
engagement. For more information about ULEC, please visit our website and Facebook page or contact us by email.
Методичний центр української мови сприяє розвитку україномовної освіти в Канаді й за кордоном: підтримує
двомовні програми, підвищує професійний рівень вчителів української мови, розробляє навчальні та методичні
ресурси для середньої і вищої освіти, проводить дослідження, пов’язані з тематикою україномовної освіти і суміжних галузей, а також
сприяє розвитку міжнародних контактів і підтримує зв’язки з громадськістю. Детальнішу інформацію про центр можна знайти на вебсторінці, сторінці фейсбуку або через е-пошту.

