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Без фар ма ліз му...
«Ча го бы ло ўдо сталь і што 

цал кам ад сут ні ча ла? — раз ва жае 

на стаў ні ца гіс то рыі Бобр ска га 

ву чэб на га-пе да га гіч на га комп-

лек су яс лі-сад — ся рэд няя шко-

ла Круп ска га ра ё на Яні на ПУШ-

КІ НА. — Бы лі эк стрым, інт ры га, 

экс клю зіў, фе ер верк ідэй. Ад сут-

ні ча лі заа рга ні за ва насць, фар ма-

лізм, бю ра кра тызм. Страш на бы ло 

вый сці пе рад пуб лі кай і пра па на-

ваць ка ле гам сваю ідэю, а по тым 

пра вес ці з вы со кай тры бу ны свой 

май стар-клас. Інт ры га бы ла ў тым, 

якія ідэі ака жуц ца най больш за па-

тра ба ва ныя пе да га гіч най гра мад-

скас цю па вы ні ках га ла са ван ня. 

А яшчэ ўдо сталь бы ло па ва гі і ўва гі 

на стаў ні ку, што дэ фі цыт у наш час. 

Не кан фе рэн цыя — гэ та ма лень кая 

ма дэль та го, як най леп шым чы-

нам мо жа быць улад ка ва на шко ла. 

І не трэ ба ба яц ца ха о су, бо мы ж 

ве да ем, што «толь кі з ха о су на ра-

джа юц ца зор кі».

У мі ну лыя вы хад ныя ста ліч ны 

біз нес-клуб «Іма гу ру» ўжо дру-

гі раз пры маў на сва іх пло шчах 

пе да га гіч ную не кан фе рэн цыю. 

Змяс ціць усіх ах вот ных ро біц ца 

ўсё больш праб ле ма тыч ным: у 

па раў на нні з ле таш нім ЕdСаmр 

коль касць удзель ні каў ме ра пры-

ем ства ўзрас ла больш чым удвая 

(да 200 ча ла век)! Да та го ж ця пер 

яно доў жы ла ся два дні за мест ад-

на го. Каб па слу хаць не ка то рых спі-

ке раў, пе да го гі раз мя шча лі ся... на 

пад ло зе на ды ва нах, бо ў па мяш-

кан ні не ха па ла мес ца для крэс лаў. 

Гэ та ста ла пад ста вай для жар таў, 

але ні хто не за стаў ся па крыў джа-

ным. Усе ве да юць, што не кан фе-

рэн цыя пад па рад коў ва ец ца за ко-

ну «аб дзвюх на гах»: яе пра гра ма 

за га дзя не вя до мая, удзель ні цы і 

ўдзель ні кі са ма стой на вы зна ча юць 

ход ме ра пры ем ства і да лу ча юц ца 

да той дыс ку сіі ці май стар-кла са, 

якія ці ка выя ме на ві та ім, пра гра ма 

фак тыч на ства ра ец ца ра зам, з улі-

кам мер ка ван ня кож на га. Ка лі та бе 

не ці ка ва ці твае ча кан ні за ста лі ся 

ня спраў джа ныя, ты мо жаш змя ніць 

свае пла ны і пай сці па слу хаць ін-

ша га вы сту поў цу.

Ці ка ва бы ло на зі раць, як за паў-

ня ла ся на сця не пад рых та ва ная 

ар га ні за та ра мі кар та Бе ла ру сі — 

на стаў ні кі за но сі лі на яе га ра ды 

і на се ле ныя пунк ты, ад куль яны 

пры еха лі. Да пе да го гаў з аб лас-

ных цэнт раў да лу чы лі ся іх ка ле гі 

з Ма ла дзеч на, Ба ры са ва, Ле пе ля, 

Сто лі на, Ма зы ра, По лац ка, Жло-

бі на, Ор шы, Па стаў, Смар го ні, Уз-

ды, Ба ра на віч, Сло ні ма, Слуц ка, 

Кры ча ва, Жо дзі на, Глы бо ка га, 

Чаш ні каў, Ня сві жа, Лі ды, Ла гой-

ска, Пін ска і ін шых га ра доў. Ся род 

удзель ні каў бы лі не толь кі школь-

ныя на стаў ні кі, але і ўні вер сі тэц кія 

вы клад чы кі, прад стаў ні кі На цы я-

наль на га ін сты ту та аду ка цыі і Ака-

дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі, 

як во пыт ныя пе да го гі, так і ма ла-

дыя спе цы я ліс ты і на ват сту дэн-

ты пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў. 

За паў ня ючы за яў ку на ўдзел, яны 

шчы ра на пі са лі: «Яшчэ ня ма чым 

па дзя ліц ца, бо толь кі з ве рас ня па-

ча ла пра ца ваць», «У мя не па куль 

ня ма пра фе сій на га до све ду».

Але яго ад сут насць не праб ле-

ма для не кан фе рэн цыі, дзе ўсе мо-

гуць быць як спі ке ра мі, так і слу-

ха ча мі. Мо гуць пра па на ваць сваю 

пе да га гіч ную ідэю, агу чыць праб-

ле му і шля хі яе вы ра шэн ня, зы хо-

дзя чы з улас на га до све ду, пра вес-

ці май стар-клас, а мо гуць прос та 

пра га ла са ваць за тое, што хо чуць 

па чуць. Га лоў ны прын цып — «дай, 

ка лі мо жаш, вазь мі — ка лі хо чаш». 

Пад час ЕdСаmр Bеlаrus — 2018 

пе да го гі чы та лі каз кі на но вы лад, 

ін тэр прэ та ва лі мас тац кія тэкс ты, 

раз ві ва лі свае на вы кі кры тыч на га 

мыс лен ня, скла да лі га зет ныя за-

га лоў кі, па глыб ля лі ся ў свет кі но, 

гу ля лі ў на столь ныя гуль ні, слу ха-

лі школь ні ка Ко лю Кар ні ла ва, які 

рас каз ваў ім «азы» пра біт кой ны і 

блок чэйн, ла дзі лі фі зіч ныя экс пе-

ры мен ты і на ват тан ца ва лі з вя лі-

кай ах во тай пад час май стар-кла са 

па на род ных тан цах, які для іх пра-

вя ла Тац ця на Гры не віч-Ма та фо на-

ва. «Гэ та бы ло кру та! Лепш за фіт-

нес! Не толь кі ве се ла па тан ца ва лі, 

але і па кла лі ў ме та дыч ную скар-

бо нач ку но вы ма тэ ры ял», «Су пер! 

Не толь кі клас на пра цу ем, але і 

ад па чы ваць доб ра ўме ем!», «Ха-

це ла ся б усё паў та рыць, але ўжо 

ў на род ных стро ях», — пры зна лі ся 

паз ней на стаў ні кі.

Пра даць ідэю
Але, без умоў на, цэнт раль най і 

са май ці ка вай па дзе яй стаў кір-

маш пе да га гіч ных ідэй. На спіч 

пе да го гам ад во дзі ла ся ўся го 

60 се кун даў. Ідэю трэ ба ўмець пра-

даць — гэ та сён ня ра зу ме юць ужо 

ўсе. А для гэ та га не аб ход на за гар-

нуць яе ў яр кую ўпа коў ку, пры ду-

маць мар ке тын га вы ход, пры го жа 

пад нес ці... або прос та на сту піць 

на ма золь, які ўсім ба ліць. Як гэ та 

зра бі ла, на прык лад, на стаў ні ца 

бія ло гіі са ста ліч на га лі цэя № 1 

Ка ця ры на СКРЫ ГАН: «Нам ка-

жуць, што на стаў нік па ві нен быць 

энер гіч ным і за паль ваць ін шых. А 

што ра біць, ка лі спі сы спраў бяс-

кон цыя, ра бо чы дзень на блі жа-

ец ца да 24 га дзін, а ін фар ма цыя, 

на ват ка рыс ная, пе ра вы шае ўсе 

на шы маг чы мас ці яе пе ра пра ца-

ваць. Больш за 15 га доў я пад бі-

раю, шу каю «лай фа кі», клю чы кі, 

спо са бы, як быць больш эфек тыў-

най у ра бо це і аса біс тым жыц ці. 

Ма гу па дзя ліц ца, як пры да па мо-

зе прос тых і бяс плат ных сэр ві саў 

Gооglе мож на па спя ваць больш, а 

стам ляц ца менш, менш за бы ваць, 

не пад во дзіць ка лег і сяб роў, і пры 

гэ тым у вас яшчэ за ста нец ца час 

на пры ем ныя рэ чы».

«Ва шы сту дэн ты ся дзяць на за-

ня тках у са цы яль ных сет ках? Вас 

гэ та не па ко іць? Мя не так са ма, але 

я ве даю, як па ста віць іх на служ бу 

са бе. Рас ка жу і па ка жу кан крэт-

ныя пры кла ды та го, як вы ка рыс-

тоў ваць «Ін стаг рам», каб ён стаў 

ва шым лю бі мым і эфек тыў ным 

ву чэб ным ін стру мен там», — спра-

ба ва ла за ці ка віць аў ды то рыю вы-

клад чы ца моў най шко лы «Свет 

без ме жаў» Тац ця на РАЗ МЫС-

ЛО ВІЧ.

«Ка лі я пра цую з бу ду чы мі пе-

да го га мі, у мя не час та ці ка вяц ца, 

як зра біць так, каб ця бе па чы на лі 

слу хаць ад ра зу, як ты за хо дзіш у 

клас? Пер шыя 60 се кун даў у ра-

бо це на стаў ні ка — са мыя важ ныя. 

А во пыт ныя ка ле гі, на ад ва рот, ка-

жуць: «Я час та гля джу на га дзін-

нік, у мя не за ста ец ца ўся го ад на 

хві лі на, а я яшчэ столь кі не па спеў 

зра біць». У вас са мыя важ ныя 

60 се кун даў да кан ца ўро ка. Як 

зра біць так, каб яны прай шлі мак-

сі маль на эфек тыў на. Я ма гу вам 

пра гэ та рас ка заць», — інт ры га ваў 

на стаў ні каў вы клад чык Го мель-

ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя Ф. Ска ры ны Аляк сандр ВА-

РА НЕН КА.

Люд мі ла МА КУЦЬ з ба ра на-

віц ка га лі цэя № 1 пра па на ва ла 

на вес ці фо кус на ген дар, па раз-

ва жаць, ча му ў па чат ко вай шко ле 

вы дат ні цы — пе ра важ на, дзяў чат-

кі, а ў стар шых кла сах іх да га ня-

юць і абы хо дзяць хлоп цы? Ча му 

так ад бы ва ец ца і ці трэ ба на стаў-

ні ку ўліч ваць пэў ныя псі ха ла гіч ныя 

ас пек ты ў пра цэ се на ву чан ня?

Яні на Пуш кі на вы ка за ла га тоў-

насць рас ка заць, як пра ца ваць 

з дзець мі ін ды га. Так са ма гу ча лі 

пра па но вы па дзя ліц ца до све дам 

у раз віц ці ў вуч няў ме ды я а ду ка ва-

нас ці з да па мо гай школь на га тэ ле-

ба чан ня, вы ка ры стан ні пес каг ра-

фіі на школь ных уро ках, рас ка заць 

пра маг чы мас ці сто ры тэ лін гу на 

ўро ках, ві зу а лі за цыю і гей мі фі-

ка цыю на ву чан ня, ме тад Уол та 

Дыс нея, ін тэр ак тыў нае гра ма да-

знаў ства і эфект Лю цы фе ра... Без 

ува гі, на пэў на, не за стаў ся ні вод ны 

аду ка цый ны трэнд!

«Па ву шах цяк ло...»
Бы лі і вель мі крэ а тыў ныя вы ступ-

лен ні, якія зры ва лі апла дыс мен ты. 

Тац ця на і Сяр гей ФА ДЗІ НЫ, на-

стаў ні кі анг лій скай мо вы і фі зі-

кі гро дзен скай ся рэд няй шко лы 

№ 26, па ці ка ві лі ся ў ка лег: «А ці 

даў но вы чы та лі каз кі? Мы паў та ра 

го да на зад ста лі ма ла ды мі баць ка мі 

і ця пер, ка лі ро бім гэ та, то на не ка-

то рыя мо ман ты гля дзім ужо па-ін-

ша му. На прык лад, усе ве да юць з 

дзя цін ства каз ку пра ку рач ку Ра бу. 

А ча му рас стро і лі ся дзед і ба ба, ка лі 

мыш ка раз бі ла яй ка, хоць яны са мі 

ра ней спра ба ва лі гэ та зра біць? Ка лі 

вы хо ча це на ву чыць дзя цей не стан-

дарт на мыс ліць, кры тыч на ста віц ца 

да ін фар ма цыі, быць ме ды я а ду ка-

ва ны мі і ма ты ва ваць іх за да ваць 

пы тан ні, пры ходзь це на наш май-

стар-клас «Па ву шах цяк ло, а ў рот 

не тра пі ла...»

«Ша ноў ныя ка ле гі, ска жы це, а 

ці мож на на ву чыць ры бу ла зіць па 

дрэ вах? Ка лі тут са бра лі ся «зор-

кі», да вай це ра зам па спра бу ем 

з да па мо гай квэс таў зра біць так, 

каб ры ба пе ра тва ры ла ся ў рэ ак-

тыў ны са ма лёт. За пра шаю ўсіх на 

мой квэст «Сем кро каў па-бе ла-

рус ку», — пра па на ва ла на стаў-

ні ца гіс то рыі і гра ма да знаў ства 

з Уз дзен скай ра ён най гім на зіі 

Га лі на ГЛАД КАЯ.

«На гляд насць фі зіч на га экс пе-

ры мен та ні хто не ад мя няў. А што 

ра біць, ка лі да ра го га аб ста ля ван-

ня ня ма або яно дрэн на пра цуе? 

Я для пра вя дзен ня фі зіч на га экс пе-

ры мен та вы ка рыс тоў ваю звы чай-

ныя прад ме ты. І ка лі вы прый дзе це 

на мой май стар-клас, то да ве да е-

це ся, ча му дзяў ча ты, якія но сяць 

вы со кія аб ца сы, раз драж ня юц ца 

па дро бя зях, а ў свой дзень на-

ра джэн ня змо жа це па ста віць бу-

тэль ку шам пан ска га не па цэнт ры 

ста ла, а на яго краі, на раб ры», — 

абя цаў на стаў нік фі зі кі з Лі цэя 

БДУ Сяр гей ГАР БА ЦЭ ВІЧ.

Уся го бы ло агу ча на больш як 

40 ідэй. З іх па вы ні ках га ла са ван-

ня, якое ад бы ва ла ся з да па мо гай 

сты ке раў (у кож на га ўдзель ні ка 

бы ла маг чы масць вы зна чыць для 

ся бе трох фа ва ры таў), ада бра лі 

тры нац цаць. А па куль ішоў пад лік 

га ла соў, мож на бы ло за ві таць на 

май стар-кла сы экс пер таў па фар-

мі ра ван ні кам пе тэн цый ХХІ ста год-

дзя. У цэнт ры ўва гі бы лі ка му ні-

ка цыя, крэ а тыў насць, ка манд ная 

пра ца і кры тыч нае мыс лен не.

Эфект 
доў га га хвас та

А на стаў ні ца рус кай мо вы і лі-

та ра ту ры са Сма ля віц кай гім на-

зіі Ган на СЕ ВЯ РЫ НЕЦ па дзя лі ла-

ся на су стрэ чы з пе да го га мі сва і мі 

дум ка мі і до све дам на конт бе ла ру-

сі за цыі аду ка цыі. Яна лі чыць вя лі-

кай па мыл кай на вяз ваць дзе цям 

дум кі на кшталт «бе ла рус кая мо-

ва — мат чы на мо ва», бо ўжо для 

не каль кіх па ка лен няў бе ла ру саў 

гэ та, на жаль, ня праў да. «Згод на 

з на шай пра фе сій най эты кай мы 

не ма ем пра ва на вяз ваць дзе цям 

свае па лі тыч ныя і рэ лі гій ныя по-

гля ды, але наш аба вя зак — вы-

хоў ваць дзя цей у па ва зе да той 

куль ту ры, якая сфар мі ра ва ла ся на 

на шай зям лі, — пад крэс лі вае пе-

да гог. — Як на стаў ні кі мы мо жам 

бе ла рус кае ста віць пе рад усім. Ча-

му на шы вуч ні ве да юць пра Пуш-

кін скі лі цэй і не ве да юць ні чо га 

пра Бел пед тэх ні кум, які дзей ні чаў 

у 20-я га ды ў Мін ску і ў якім на ву ча-

лі ся прак тыч на ад на ча со ва больш 

за два дзя сят кі выбітных бе ла рус-

кіх паэ таў і пісь мен ні каў?.. Ні хто 

з на шых вуч няў не ве дае ні чо га і 

пра Ін бел культ. Ча му мы апе лю ем 

да ін шых куль тур за мест та го, каб 

апе ля ваць да сва ёй? Ёсць толь кі 

адзін шлях стаць гас па да ром на 

сва ёй зям лі — праз на цы я наль-

ную куль ту ру і мо ву. Ка лі я рас-

каз ваю сва ім вуч ням пра Пуш кі на, 

мы заў сё ды чы та ем яго твор «Кле-

ветникам России» і раз бі ра ем ся, 

ча му той сур' ёз на па сва рыў ся са 

сва ім сяб рам Ада мам Міц ке ві чам. 

А ўсё з-за та го, што вя лі кі рус кі па-

эт ухва ліў у сва ім вер шы за ду шэн-

не поль ска га паў стан ня і ім пер скую 

па лі ты ку Ра сіі. Рас каз ваю вуч ням, 

ча му пас ля на пі сан ня Ня кра са вым 

«Оды Му равь ё ву» сту дэн ты рва-

лі яго парт рэ ты і ад праў ля лі яму 

да моў па по шце. Гэ та бы ло гра-

мад скае асу джэн не пад аў лен ня 

паў стан ня Кас ту ся Ка лі ноў ска га... 

Я ўпэў не на, што мы па він ны па-

бу да ваць та кую сіс тэ му аду ка цыі, 

якая бу дзе ад па вя даць ме на ві та 

на шым па трэ бам, з улі кам на шай 

мен таль нас ці, гіс та рыч на га раз віц-

ця, геа па лі тыч ных асаб лі вас цяў і 

на на шым куль тур ным пад мур ку. 

Так, мож на вы ву чаць чу жы до-

свед, але ствараць школу трэ ба 

най перш для ся бе».

Два дні, ба га тыя на крэ а тыў ныя 

ідэі, пры ем ныя спат кан ні і доб рыя 

ўсмеш кі, пра ля це лі як ад но ім гнен-

не. На пры кан цы ад на з удзель ніц 

кан ста та ва ла: «Я ўпэў не на, што 

ўсё са мае важ нае ў аду ка цыі ад бы-

ва ла ся тут і ця пер». Пе да га гіч най 

не кан фе рэн цыі ўлас ці вы так зва ны 

эфект доў га га хвас та, ка лі пас ля 

яе за вяр шэн ня аб мер ка ван не су-

час ных аду ка цый ных тэн дэн цый 

пра цяг ва ец ца ўжо не па срэд на ва 

ўста но вах аду ка цыі, ідэі ўка ра ня-

юц ца і ўва саб ля юц ца ў што дзён ных 

за ня тках. Ала ПА ЗНЯ КО ВА, на-

стаў нік гіс то рыі ся рэд няй шко лы 

№ 10 го ра да Баб руй ска, упэў не-

на: «ЕdСаmр — гэ та тое, праз што 

трэ ба прай сці кож на му на стаў ні ку, 

каб зра зу мець, ці на сва ім ты мес-

цы. Ці га то вы ты ву чыц ца, ці га то вы 

бу да ваць но вую шко лу кра і ны?»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ШКО ЛА ЗАЎТ РАШ НЯ ГА ДНЯ

Да вед каДа вед ка
Еduсаtіоn Саmр (ЕdСаmр) — між на род ная іні цы я ты ва, якая на ра дзі ла ся 

ў на стаў ніц кім ася род дзі ў ЗША ў 2010 го дзе і рас паў сю дзі ла ся на дзя сят кі 
кра ін све ту. На сён няш ні дзень больш за 1500 ме ра пры ем стваў у 35 кра і-
нах аб' яд на лі ўжо 120 000 пе да го гаў для ад кры та га аб ме ну пе да га гіч ным 
во пы там, су пра цоў ніц тва і вы ра шэн ня агуль ных за дач. У Бе ла ру сі пе да-
га гіч ная не кан фе рэн цыя ла дзіц ца су мес ны мі на ма ган ня мі мінск ага ха ба 
Glоbаl Shареrs і Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы. На кон кур се са цы яль ных 
пра ек таў SосіаlWееkеnd ідэя пер шай не кан фе рэн цыі для пе да го гаў ака-
за ла ся ся род пе ра мож цаў і зай ме ла біз нес-пад трым ку.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У па раў на нні з ле таш нім EdCamp 
коль касць удзель ні каў ме ра пры ем ства 

ўзрас ла больш чым удвая.

На стаў нік бе ла рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры 

з Лі цэя БДУ Змі цер 
МА КАР ЧУК пра па на ваў 

па дзя ліц ца ідэ яй 
«Баць коў ска га кі на клу ба».


