Кращий інноваційний он-лайн проект:
1. Lingva.Skills – Соціальний проект вивчення іноземних мов. Наймасовішій
освітній проект в Україні, який зібрав більше 2 млн. заявок та 14 млн.
виконаних вправ користувачами на сайті Проекту.
2. Prometheus – онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської
академії. Більше250 000 користувачів на сайті Проекту.
3. Educational Era – он-лайн курси повного циклу. На базі Проекту створена
електронна бібліотека підручників EdEra Books.
Кращий експерт в сфері інновацій в освіті
1. Співаковський Володимир – кандидат економічних наук, експерт в сфері
освіти, Президент міжнародної освітньої корпорації «Гранд», автор 7
бестселерів про реформу освіти.
2. Дерев’янко Олег – кандидат економічних наук, експерт в сфері освіти,
підприємець, автор ініціативи «School angels», заступник Міністра освіти і
науки України в 2015-2016 роках.
3. Лимонова Наталія – голова підгрупи з освіти Громадянської платформи «Нова
Країна», експерт у сфері освіти, підприємець, співзасновник Креативної
Міжнародної Дитячої Школи.
Краща інноваційна організація в сфері освіти
1.

Олером (Olerom) – лідер серед тренінгових компаній в Україні.
Організатор наймасштабгішої освітньої події в Україні – «ForumOne», в
якому виступали кращі експерти з усього світу, в тому числі Роберт
Кійосаки та Сер Ричард Бренсон.

2.

Національний Еразмус+ офіс в Україні – це програма Європейського
Союзу на період2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства,
заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Нужно
отнестись внимательно и договориться на встречу с первым человеком в
организации.

3. BogushTime – провідна бізнес-студія в Україні у сфері навчання управлінню
часом та досягненню цілей.
Кращий телеканал, який висвітлює тему освіти
1. Громадське ТВ - це громадянська ініціатива журналістів зі створення
українського громадського телебачення/медіа для українців в цілому світі. У
грудні 2013 року «Громадське ТБ» зібрало 7,5 млн. унікальних користувачів і

зайняло перше місце у рейтингу інтернет-телеканалів України по версії журналі
«Forbes.Україна». Наразі виходить в он-лайн та оф-лайн форматі.
2. ТРК «Студія 1+1» - український загальнонаціональний телеканал, який входить
до медіа холдингу «1+1 Media». Один з найрейтинговіших телеканалів
України.
3. UA: Перший – канал громадського телебачення України. Має найбільше
покриття з усіх телеканалів в Україні.
Кращий Інтернет-ресурс, який висвітлює тему освіти
1. ОSVITA.UA – провідний український освітній портал.
2. MON.GOV.UA - офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.
3. DOU.UA – портал в сфері IT, який освітлює IT-інновації та ініціативи у
сфері IT-освіти.

