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Хтось ці трап на па раў наў 

ЕdСаmр з нар ко ты кам, ад яко га 

не маг чы ма ад мо віц ца. Хтось ці на-

зваў яго на стаў ніц кім кіс ла ро дам, 

які да па ма гае вы жы ваць. Мно-

гія з удзель ні каў пе да га гіч най 

(не)кан фе рэн цыі лі чаць ся бе бе-

лы мі ва ро на мі ў шко лах, а ЕdСаmр 

дае ім маг чы масць тра піць у ча-

ра ду та кіх жа, як ты сам. Эфект 

не фар маль най су стрэ чы ак тыў ных 

на стаў ні каў у тым, што яна на тхняе, 

пас ля яе хо чац ца пра ца ваць па-но-

ва му, твор ча, ак тыў на, плён на і ў 

су час ным фар ма це. «Су пра цоў ніц-

тва — для бу ду чы ні» — ме на ві та так 

бы ла сфар му ля ва ная агуль ная ідэя 

для ЕdСаmр Bеlаrus — 2019.

Гос цем ме ра пры ем ства ста ла 

па сол Вя лі ка бры та ніі ў Бе ла ру сі 

Жак лін ПЕР КІНС: ме на ві та дзя ку ю-

чы пасольству гэ тай кра і ны ад быў ся 

ві зіт у Бе ла русь та кой «ме га зор кі», 

як Рос Мо ры сан МАК ГІЛ. Яго сайт 

tеасhеrtооlkіt.со.uk рэ гу ляр на ўва-

хо дзіць у топ-100 са мых ка рыс ных 

пе да га гіч ных рэ сур саў. Рос Мак гіл 

на мі на ваў ся га зе тай Thе Sundау 

Tіmеs на зван не ад на го з 500 са мых 

уплы во вых лю дзей Вя лі ка бры та ніі. 

Больш за 25 га доў ён вы кла даў пра-

цоў нае на ву чан не і тэх на ло гіі (быў 

«На стаў ні кам го да Вя лі ка бры та ніі» ў 

2004 го дзе) і кі ра ваў ад ной з са мых 

скла да ных лон дан скіх школ.

— Сён ня мы жы вём ва ўмо вах 

гла ба лі за цыі, кры ніц ін фар ма цыі 

вель мі шмат, іх коль касць па ста ян-

на па вя ліч ва ец ца. Ме ды я пісь мен-

насць, пра якую мы бу дзем сён ня 

тут ка заць, вель мі важ ны на вык, які 

трэ ба раз ві ваць у пад рас та ю ча га 

па ка лен ня, — пад крэс лі ла спа да ры-

ня Жак лін Пер кінс. — Як ад роз ніць 

праў дзі вую ін фар ма цыю ад не праў-

дзі вай? Бры тан скае па соль ства за-

ці каў ле на ў пад трым цы пра грам па 

су праць дзе ян ні дэз ін фар ма цыі.

ТРЫ ПУНК ТЫ АПО РЫ
— Я ад крыю для вас сак рэт: 

пе да го гі ка — гэ та на ву ка, — рас-

па ча ла з жар ту сваё выступленне 

на мес нік стар шы ні Та ва рыст-

ва бе ла рус кай шко лы Та ма ра 

МАЦ КЕ ВІЧ. — А на ву ка лю бое 

сло ва, не па цвер джа нае ліч бай, 

лі чыць пус тым. Да пэў на га ча су 

на шы пе да го гі-на ву коў цы на ват 

не па да зра ва лі, што іс нуе агуль на-

пры ня тая ме то ды ка раз лі ку эфек-

тыў нас ці ўздзе ян ня роз ных фак-

та раў на на ву чан не. І лю бое но-

ва ўвя дзен не — ці но вы пад руч нік, 

ці школь ная фор ма, пра цяг ласць 

ка ні кул, вы ка ры стан не га джэ таў 

ці час па чат ку за ня ткаў, — усё па-

пя рэд не да сле ду ец ца і вы мя ра ец-

ца ў ліч бах, а толь кі по тым пры ма-

ец ца ра шэн не, ці ўка ра няць гэ та 

ў аду ка цый ны пра цэс. Дык вось, 

са мым эфек тыў ным фак та рам уз-

дзе ян ня на ака дэ міч ную па спя хо-

васць вуч няў, на якасць на ву чан-

ня бы ла пры зна ная «ка лек тыў ная 

эфек тыў насць на стаў ні каў». Ка лі 

тлу ма чыць прос та, то гэ та ўпэў не-

насць на стаў ні каў у тым, што ка-

лек тыў ны мі вы сіл ка мі яны мо гуць 

да сяг нуць знач ных вы ні каў. На ват 

ка лі ім да ста лі ся не са мыя та ле на-

ві тыя і ма ты ва ва ныя вуч ні.

А вось праб ле мы, якія вы клі ка-

юць са мыя га ра чыя спрэч кі ў на-

шым гра мад стве, ма юць най мен шы 

па мер эфек ту: коль касць вуч няў 

у кла се, не аб ход насць па кі даць 

ня ўдач ні каў на паў тор нае на ву чан-

не, маг чы масць вы ба ру шко лы, 

увя дзен не школь най фор мы... Мы 

за бі ра ем ма біль ныя тэ ле фо ны ў 

дзя цей, за мест та го каб вы ка рыс-

тоў ваць іх у на ву чаль ным пра цэ се.

— Доб ра ўжо тое, што сло ва 

«рэ фор ма» больш не аса цы ю ец-

ца ў нас з па гро зай, — раз ва жае 

Та ма ра Мац ке віч. — Як фі зік па 

аду ка цыі, ска жу вам, што па трэб ны 

як мі ні мум тры пунк ты апо ры, каб 

рэ фор ма бы ла па спя хо вая: гэ та рэ-

фор ма ў змес це, у тэх на ло гі ях і ме-

то ды цы і ў сіс тэ ме кі ра ван ня аду ка-

цы яй. На стаў ні кі, на жаль, па куль 

ма ла мо гуць уплы ваць на змест, 

але дзя ку ю чы рэа лі за цыі пра гра-

мы па ме ды я а ду ка цыі мы па сту по-

ва па чы на ем змяняць на паў нен не 

пад руч ні каў, ро бім іх больш су час-

ны мі. Кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі 

мы так са ма па куль не вы бі ра ем. 

А вось тэх на ло гіі на ву чан ня ў на-

шых ру ках. Трэ ба толь кі даць боль-

шую сва бо ду на стаў ні кам...

ІН ФАР МА ЦЫЯ 
ЦІ МЕР КА ВАН НІ?

Старт (не)кан фе рэн цыі да ла па-

нель ная дыс ку сія на тэ му «Уза е ма-

дзе ян не біз не су і аду ка цыі: што, 

акра мя гро шай?». Ад ным з пры-

кла даў та ко га па спя хо ва га ўза е-

ма пра нік нен ня ста ла пра гра ма 

«На стаў нік для Бе ла ру сі».

— Гэ та су мес ны пра ект БПБ-

Ашчад бан ка і Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі. Ён на цэ ле ны на пры цяг нен не ў 

шко лы ў не вя лі кіх га ра дах і на се ле-

ных пунк тах крэ а тыў ных і не абыя ка-

вых на стаў ні каў, якія мо гуць і хо чуць 

пры ўнес ці ў пра фе сію пе да го га но-

выя ідэі, імк нуц ца да са ма раз віц ця, 

га то вы да змен (у тым лі ку і да пе ра-

ез ду на но вае мес ца) і ве раць у свае 

сі лы, — тлу ма чыць Але на МЕЛЬ-

ЧАН КА, апе ра тар пра гра мы «На-

стаў нік для Бе ла ру сі». — Быў ство-

ра ны мяс цо вы аду ка цый ны фонд 

«Но вая шко ла», да пра ек та мо гуць 

да лу чыц ца лю быя кам па ніі-до на ры, 

якія жа да юць зра біць унё сак у раз-

віц цё якас най аду ка цыі ў рэ гі ё нах. 

Мы вель мі спа дзя ём ся, што на ша 

пра гра ма зро біц ца свое асаб лі вым 

ін ку ба та рам аду ка цый ных пра ек-

таў. Кож ны на стаў нік, які стаў яе 

част кай, па ві нен бу дзе пры ду маць 

і рэа лі за ваць пра ект, які ўпі шац ца 

ў мяс цо вы кан тэкст і зро біць шко-

лу цэнт рам ла каль най су поль нас ці. 

Гэ та мо жа быць клас ны ці агуль на-

школь ны пра ект, у які бу дуць уцяг-

ну ты і баць кі школь ні ка, і пе да го гі, 

і жы ха ры на ва коль ных на се ле ных 

пунк таў: ад ства рэн ня школь на га 

тэ ат ра да вы ра шэн ня эка ла гіч ных 

за дач. А за тым мы змо жам транс ля-

ваць іх во пыт і на ін шыя рэ гі ё ны.

— У біз не се я пры звы ча іў ся 

вы ра шаць усе пы тан ні, вы ка рыс-

тоў ва ю чы пэў ны ал га рытм: ад 

па ста ноў кі праб ле мы да по шу ку 

яе ра шэн няў, — пад крэс лі вае су-

за сна валь нік і кі ру ю чы парт нёр 

ан лайн-гі пер мар ке та 21vеk.bу 

Па вел МА ТУ СЕ ВІЧ. — Але я на-

зі раю ніз кую ўцяг ну тасць лю дзей 

ва ўлас нае жыц цё, ім не ці ка ва тое, 

што з імі ад бы ва ец ца. Я не ве даю, 

як і ка лі ў шко ле «за бі ва юць» гэ ту 

за ці каў ле насць. Мне важ на, каб у 

ма ёй кам па ніі ўсе ра зу ме лі, якая 

ў нас агуль ная мэ та, і каб ве да лі 

су вязь па між агуль най і аса біс тай 

мэ та мі. На маю дум ку, у аду ка цыі 

трэ ба фар мі ра ваць пра сто ру для 

ўсвя дом ле на га вы ба ру, фар мі ра-

ваць у дзя цей на вык ву чыц ца.

— А я пра цую ў ВНУ з тым, што 

атры ма ла ся ці не атры ма ла ся ў 

вас, — звяр нуў ся да школь ных на-

стаў ні каў прад стаў нік ВТБ-бан ка 

і ўні вер сі тэц кі вы клад чык Мі ха іл 

НА ВА СЁ ЛАЎ. — І му шу кан ста та-

ваць, што сту дэн ты не ўме юць пра-

ца ваць з ін фар ма цы яй і кры тыч на 

яе ўспры маць. Яны ка рыс та юц ца 

не ін фар ма цы яй, а мер ка ван ня мі. 

І не ства ра юць улас ныя дум кі. Ка лі 

ім не па да ба ец ца мер ка ван не, то 

яны зной дуць ін шае, якое іх за да-

во ліць.

— Мы ўсе не уме ем за да ваць 

пы тан ні, та му што ў шко ле гэ та, 

мяк ка ка жу чы, не ві та ла ся, у ВНУ 

за пы тан ні да вы клад чы ка мож на 

бы ло атры маць проз ві шча «ба тан». 

На пер шым ра бо чым мес цы ма ла-

до му спе цы я ліс ту так са ма ка жуць: 

«Не пы тай ся, я ж та бе ўсё па тлу-

ма чыў». Між ін шым, умен не за да-

ваць пы тан ні — вель мі ка рыс ны 

на вык для кож на га з нас, — упэў-

не на Ксе нія КРУ ЧЫ НІ НА, кі раў-

нік humаn rеsеаrсh dераrtmеnt 

ін вес ты цый най кам па ніі (фон ду) 

Hахus. — Мы не ве да ем, якія на-

вы кі па трэб ны су час най мо ла дзі, 

ча му іх ву чыць. Дык да вай це за-

пы та ем ся пра гэ та ў са міх ма ла дых 

лю дзей...

АДУ КА ЦЫЙ НЫЯ 
ТРЭН ДЫ

Без умоў на, са мым за хап ляль-

ным атры маў ся кір маш пе да га гіч-

ных ідэй, дзе ля ча го, улас на ка жу-

чы, пе да го гі і са бра лі ся. У ах вот-

ных бы ла толь кі ад на хві лі на на 

тое, каб пры цяг нуць ува гу ка лег. 

На стаў ні кі ха це лі па дзя ліц ца до-

све дам ства рэн ня ме ды яў ро каў 

і не стан дарт ных клас ных га дзін, 

STЕАM-па ды хо да мі ў вы кла дан-

ні... бія ло гіі, стра тэ гі я мі ак тыў най 

ацэн кі пры вы ву чэн ні лі рыч ных тво-

раў на ўро ках лі та ра ту ры, вы ка ры-

стан нем ак тыў най ацэн кі ў ра бо це 

клас на га кі раў ні ка, пры ёма мі дра-

ма гер ме неў ты кі на ўро ках гіс то рыі, 

вы ка ры стан нем мне ма тэх нік для 

ўдас ка на лен ня лек січ ных на вы каў, 

тэх на ло гі яй пра ект на га на ву чан ня 

ЕduSсrum.

Та ма ра КАЧ КАН , на стаў ні ца бе-

ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры з ВПК 

«Па доль скі дзі ця чы сад — ся рэд няя 

шко ла» Аст ра вец ка га ра ё на, пра па-

на ва ла пра вес ці май стар-клас на 

тэ му «Пры ёмы ві зу а лі за цыі ву чэб-

на га ма тэ ры я лу на ўро ках бе ла рус-

кай лі та ра ту ры, або Як па збег нуць 

эфек ту «скраз ня ку». «Чым да па мо-

гуць сак рэ ты Се ра фі ні на су час ным 

уро ку?» — інт ры га ва ла ка лег на-

стаў нік гіс то рыі і гра ма да знаў ства 

з ся рэд няй шко лы № 2 г. Ра га чо ва 

Воль га КРАЎ ЧАН КА. «Ма біль ны 

тэ ле фон на ўро ку: воўк у аве чай 

ску ры ці эфек тыў ны сро дак удас-

ка на лен ня ву чэб на-па зна валь най 

кам пе тэн цыі на ву чэн ца?» — за ваб-

лі ва ла ўдзель ні каў ЕdСаmр на стаў-

ні ца за меж най мо вы з ле пель скай 

гім на зіі Ка ця ры на ЗА ЯЦ.

«У ад но ву ха ўля тае, у дру-

гое... ці Сак рэ ты эй дэ ты кі для Х, 

У, Z», — так сфар му ля ва лі сваю 

ідэю на стаў ні ца анг лій скай мо вы з 

ма зыр скай ся рэд няй шко лы № 14 

Ве ра ні ка АР ЛО ВА і на мес нік ды-

рэк та ра СШ № 14 г. На ва по лац ка 

Воль га КЕЦ КО.

Бы ла за яў ле на і та кая тэ ма, як 

«Бры ка лаж у аду ка цыі». Гэ та но-

вы аду ка цый ны трэнд, сут насць 

яко га за клю ча ец ца ў вы ка ры стан-

ні пе да го гам пад руч ных срод каў і 

ін стру мен таў для раз віц ця твор ча-

га мыс лен ня ў сва іх вы ха ван цаў. 

Гэ та мо жа быць усё што за ўгод на, 

акра мя пад руч ні каў. Та кі ме тад не 

па тра буе га то вых ме та ды чак і да-

зво лаў звер ху.

«Як зра біць ад кры ты ўрок бяс-

печ ным для на стаў ні ка, які яго дае, 

і эфек тыў ным для ўсіх, хто бу дзе 

на ім пры сут ні чаць?» — так гу ча ла 

тэ ма май стар-кла са на мес ні ка ды-

рэк та ра жло бін скай ся рэд няй шко-

лы № 13 Але ны АНАН ЧЫ КА ВАЙ. 

Усім удзель ні кам (не)кан фе рэн цыі 

да ва лі ся тры сты ке ры, які мі яны 

маг лі пра га ла са ваць за тыя тэ мы, 

якія зда лі ся ім най больш ак ту аль-

ны мі. І гэ та бы ла за да ча не з лёг кіх, 

та му што па чуць ха це ла ся ўсі х.

ХТО ПРА ЦУЕ ШМАТ?
«Для на стаў ні каў, якія не дзе-

ляц ца з ка ле га мі сва і мі ве да мі, 

у пек ле бу дзе ад мыс ло вае мес-

ца», — па жар та ваў бры тан скі госць 

Рос Мо ры сан Мак гіл. Рос ад но сіц-

ца да тых ня мно гіх, хто за тры маў ся 

ў шко ле на 25 га доў. Та му што «пе-

да го гі ка — у ма ёй ДНК», як ён сам 

пра ся бе ка жа. Спра ва ў тым, што 

пе да га гіч ная дзей насць — не прэ-

стыж ны за ня так не толь кі ў на шай 

кра і не, а паў сюд на.

— Ця пер у Вя лі ка бры та ніі на-

ліч ва ец ца 443 ты ся чы на стаў-

ні каў. Кож ны год у шко лы пры-

хо дзіць пры бліз на 20—25 ты сяч 

но вых. І ўпер шы ню атры ма ла ся, 

што сыш ло больш пе да го гаў, чым 

прый шло. Ста тыс ты ка свед-

чыць, што ў ся рэд нім на стаў нік 

пра цуе ў шко ле 13 га доў. Да 

40 % ма ла дых пе да го гаў сы-

хо дзяць у пер шыя пяць га доў 

(боль шасць — у пер шыя два-

тры га ды ра бо ты), — кан ста туе 

Рос. — 350 ты сяч ква лі фі ка ва-

ных на стаў ні каў з дып ло ма мі ў 

Бры та ніі ця пер не пра цу юць па 

атры ма най пра фе сіі: яны або 

не пры хо дзяць у шко лы, атры-

маў шы пе да га гіч ную аду ка цыю, 

або сы хо дзяць ад туль і мы не 

мо жам іх вяр нуць.

У 2008 го дзе Рос Мак гіл 

па чаў вес ці свой на стаў ніц-

кі блог, а за тым ства рыў сайт 

tеасhеrtооlkіt.со.uk — ін стру-

мен ты для на стаў ні ка, у яко га 

ця пер больш за 10 міль ё наў чы-

та чоў, пра соў вае яго ў са цы яль-

ных сет ках.

— Апош нія два га ды я вы ра-

шыў па да рож ні чаць, су стра кац-

ца з ка ле га мі, дзя ліц ца ідэ я мі. 

Я не ве даю ўсе ад ка зы — прос-

та спра бую іх знай сці, і гэ та ро-

біць мя не ўплы во вым ча ла ве-

кам, — усмі ха ец ца Рос. — Мая 

вя лі кая аў ды то рыя дае мне маг-

чы масць пра во дзіць апы тан ні і 

да сле да ван ні, каб склас ці пэў-

ную кар ці ну па тым ці ін шым 

пы тан ні. На прык лад, на стаў ні кі 

з усіх кра ін скар дзяц ца на вя-

лі кую коль касць спра ва здач і 

элект рон ных ліс тоў, на якія ім 

да во дзіц ца ад каз ваць. Я ці ка-

віў ся, ча му яны сы хо дзяць з 

пра фе сіі, апы таў ка ля ты ся чы 

пе да го гаў у Бры та ніі. Для на-

шай кра і ны га лоў ны мі пры чы-

на мі сы хо ду з'яў ля юц ца вы со-

кая ра бо чая на груз ка, ціск з 

бо ку ўпраў лен ня стан дар таў 

(гэ та та кі кант ра лю ю чы ор ган 

у аду ка цыі), дрэн ныя па во дзі-

ны вуч няў і ніз кія за роб кі. Ся-

рэд няя ра бо чая на груз ка на 

на стаў ні каў скла дае 45—55 га дзін 

на ты дзень. У кі раў ні коў школ яна 

мо жа да ся гаць 80 га дзін. Са мае 

крыўд нае: гра мад скасць не ду мае, 

што вы, да ра гія на стаў ні кі, пра цу-

е це вель мі шмат. Так са ма яны лі-

чаць, што вам пла цяць доб ра.

«Ка лі вы су стра ка е це ся са «скла-

да ны мі» баць ка мі сва іх вуч няў, 

лепш не са дзі це ся, а стой це, та ды 

су стрэ ча прой дзе хут чэй», — яшчэ 

адзін жарт ад Ро са. «Пры знай це ся, 

а хто з вас лю біць на стаў ніц кія схо-

ды? Ні ко му яны не па да ба юц ца, дык 

на вош та яны нам та ды па трэб ныя? 

Лепш су стрэц ца з ка ле га мі ў ка вяр-

ні... А ці па да ба ец ца вам, ка лі да вас 

на ўрок пры хо дзяць і яго ацэнь ва-

юць? Неш та я не на зі раў па доб на га 

ў ме ды цы не», — ка жа Рос Мак гіл, 

пра цяг ва ю чы пе ра ліч ваць пры чы-

ны, па якіх лю дзі не за трым лі ва юц-

ца ў пра фе сіі.

«За ста ла ся ўся го га дзін ка, 

і #ЕdСаmрBеlаrus ста не гіс то-

ры яй, — на пі са ла ў «Фэй сбу ку» 

ды рэк тар сто лін скай ся рэд няй 

шко лы № 2 Ала ЛА ЗІЦ КАЯ. — 

Сяб ры, ці маг чы май бы ла б 

та кая ней ма вер ная па пра фе-

сій най і ча ла ве чай энер ге ты цы 

па дзея, ка лі б не ВЫ, да ра гія 

эд кэм пе ры, экс пер ты, удзель-

ні кі і ва лан цё ры?! Дак лад на, 

эфект доў га га хвас та ад 

(не)кан фе рэн цыі бу дзе. Ня хай 

тыя прак ты кі, ідэі, кан так ты, 

які мі мы шчод ра дзя лі лі ся і 

якія на бы ва лі, транс фар му юц-

ца ва ўні каль ны сі нер ге тыч ны 

эфект! Дзя куй гэ тым двум 

на сы ча ным дням))) Бы вай, 

#ЕdСаmрBеlаrus2019! Мы па-

еха лі на пра цоў ваць но вы во-

пыт, каб бы ло чым дзя ліц ца на 

#ЕdСаmрBеlаrus2020!!»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та ар га ні за та раў 

ЕdСаmрBеlаrus—2019.
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ГАРАНТИЯ

Рос Мо ры сан МАК ГІЛ: 
«Гра мад скасць не ду мае, што 
вы, да ра гія на стаў ні кі, пра цу е це 
шмат. Так са ма яны ду ма юць, 
што вам пла цяць доб ра...»


