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ГА ЛА СА ВАН НЕ 
НА ГА МІ

Чац вёр тая пе да га гіч ная не кан-

фе рэн цыя прай шла ў мі ну лыя вы-

хад ныя з ня змен ным анш ла гам і 

са бра ла больш як тры сот ні пе да-

го гаў з роз ных кут коў на шай краі-

ны. Тра піць на яе змаг лі да лё ка 

не ўсе ах вот ныя. І зу сім не па той 

пры чы не, што ка гось ці спы ні ла 

па гро за ка ра на ві ру са. Як трап на 

за ўва жыў хтось ці з на стаў ні каў, 

усе бяс кон ца ста мі лі ся ад зно сін у 

ан лайн-пра сто ры, та му ні я кі ві рус 

не мог стаць пе ра шко дай для жы-

вых кан так таў, тым больш што на 

EdCamp «мож на за ра зіц ца толь кі 

пра фе сі я на ліз мам, а по тым па нес-

ці яго да сва іх ка лег». Прос та фі-

зіч ныя маг чы мас ці клу ба «Іма гу ру» 

не мо гуць умяс ціць усіх жа да ю чых. 

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. Але 

та кія ня зруч нас ці ні ко га не за сму-

ча юць: фар мат не кан фе рэн цыі 

вель мі дэ ма кра тыч ны...

Educatіon Camp (EdCamp) — 

між на род ная іні цы я ты ва, якая 

на ра дзі ла ся ў ЗША: ме на ві та там 

дзе сяць га доў та му прай шла пер-

шая не кан фе рэн цыя на стаў ні каў. 

У 2017 го дзе Бе ла русь ста ла 26-й 

кра і най све ту, на якую па шы ра ла-

ся эд кэмп-су поль насць. Уво гу ле за 

дзе сяць га доў на кар це EdCamp-

ру ху з'я ві ла ся ўжо 50 кра ін, з іх 

пяць — на пост са вец кай пра сто ры: 

акра мя нас да лу чы лі ся Украіна, 

Гру зія, Мал до ва і Ар ме нія.

Мэ тай ру ху EdCamp Belarus 

з'яў ля ец ца ства рэн не кам' юні-

ці, дзе пе да го гі-ад на дум цы ў 

не фар маль най ат мас фе ры 

дзе ляц ца сва ім до све дам, ге-

не ры ру юць ідэі, як па леп шыць 

аду ка цыю ў шко ле, а так са ма 

вы ву ча юць до свед за меж ных 

ка лег. Іні цы я та ры ру ху хо чуць, 

каб ён аха піў не толь кі буй ныя 

га ра ды, але і дай шоў да кож най 

вё сач кі, дзе на стаў ні ку больш 

скла да на атры маць до ступ да ін-

фар ма цыі, праб ле ма тыч на быць 

у кур се апош ніх трэн даў і па тра-

ба ван няў, якія прад' яў ля юц ца да 

аду ка цыі і вы пуск ні коў су час ным 

све там. Да рэ чы, ця гам го да па-

між вя лі кі мі эд кэм па мі прай шло 

пяць мі ні-эд кэм паў у рэ гі ё нах: 

пе да га гіч ны дэ сант су стра ка лі 

ў Ва ра па е ве, Сто лі не, Брэс це, 

Глы бо кім і Ба ра на ві чах.

Па зна чаць на кар це Бе ла ру сі 

на се ле ныя пунк ты, ад куль пры еха-

лі ўдзель ні кі не кан фе рэн цыі, ста ла 

ўжо тра ды цы яй. Геа гра фія сё лет-

ня га EdCamp акра мя аб лас ных 

цэнт раў, аха пі ла Глы бо кае, Па ста-

вы, Ту раў, Сто лін, Мсці слаў, Смар-

гонь, Ма ла дзеч на, Глу шу, Уша чы, 

Са лі горск, Сло нім, Смар гонь, Ор-

шу, Чэр вень, Лі ду, Кры чаў, Зэ льву, 

Ві лей ку і ін шыя га ра ды.

EdCamp па фар ма це не па-

доб ны да тра ды цый ных кан фе-

рэн цый. Не кан фэ рэн цыя пад па-

рад коў ва ец ца за ко ну «аб дзвюх 

на гах». Яе ўдзель ні кі і ўдзель ні цы 

са ма стой на вы зна ча юць ход ме-

ра пры ем ства і да лу ча юц ца да той 

праб ле мы, якая ці ка вая ме на ві та 

ім. Пра гра ма фак тыч на ства ра ец ца 

ра зам, зы хо дзя чы з ін та рэ саў кож-

на га. Ар га ні за та ры ла дзяць шэ раг 

дыс ку сій і май стар-кла саў ад экс-

пер таў, у тым лі ку між на род ных, 

але боль шасць змес ту ме ра пры ем-

ства пра па ну юць і вы зна ча юць са мі 

ўдзель ні кі, га ла су ю чы за най больш 

упа да ба ныя тэ мы з пра па на ва ных 

ка ле га мі. Па ра лель на на роз ных 

пля цоў ках пра хо дзяць ад ра зу пяць 

май стар-кла саў, але ні хто не за ба-

ра няе на ве даць усе. Ка лі тое, пра 

што рас каз ва юць, для ця бе не ак-

ту аль на, ты прос та ідзеш ту ды, дзе 

та бе на са мрэч ці ка ва — што на зы-

ва ец ца, га ла су еш на га мі...

У EdCamp ёсць не каль кі важ-

ных пры н цы паў. Адзін з іх — гэ та 

да ступ насць для ўсіх: і для пе да го-

гаў з вя лі кім до све дам, і для тых, 

хто зна хо дзіц ца яшчэ ў са мым па-

чат ку свай го пра фе сій на га шля-

ху. Да рэ чы, сё ле та 60 пра цэн таў 

удзель ні каў EdCamp скла лі на віч кі. 

Ар га ні за та ры ры зы ка ва лі — на-

коль кі ці ка вы атры ма ец ца кір маш 

пе да га гіч ных ідэй? Дру гі прын-

цып — дэ ма кра тыч насць: уза е ма-

на ву чан не пра хо дзіць у ася род дзі, 

дзе ўсе ма юць пра ва вы каз ваць 

свае дум кі, дыс ку та ваць і ад стой-

ваць свае по гля ды.

Усе мо гуць быць як спі ке ра мі, 

так і слу ха ча мі, га лоў ны пры ны-

цып — «дай, ка лі мо жаш, вазь мі — 

ка лі хо чаш». Ёсць і так зва ны эфект 

доў га га хвас та, ка лі пас ля EdCamp 

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 

на што дзён ных за ня тках. Пе да го-

гі не ча ка юць спры яль ных умоў, 

а дзей ні ча юць тут і ця пер. Дэ віз 

EdCamp — «Най леп шыя прак ты кі 

ў кож ным кла се кра і ны!»

ДЗЕ СЛА БАЕ МЕС ЦА 
Ў ШКО ЛЕ?

Тра ды цый на старт не кан фе рэн-

цыі дае экс перт ная се сія. Сё ле та 

ў цэнт ры ўва гі яе ўдзель ні каў ака-

за лі ся дзве най больш ак ту аль ныя 

для сіс тэ мы аду ка цыі па дзеі за 

апош ні час — гэ та ана ліз вы ні каў 

PІSA і ар га ні за цыя на стаў ні ка мі 

дыс тан цый на га на ву чан ня ў чац-

вёр тай ву чэб най чвэр ці.

Між на род нае да сле да ван-

не аду ка цый ных да сяг нен няў 

на ву чэн цаў РІSА (Рrоgrаm fоr 

Іntеrnаtіоnаl Studеnt Аssеssmеnt) 

рэа лі зуе Ар га ні за цыя эка на міч-

на га су пра цоў ніц тва і раз віц ця 

(АЭСР) у кан сор цы у ме з вя ду чы-

мі між на род ны мі на ву ко вы мі ар-

га ні за цы я мі. Раз на тры га ды яна 

тэс ці руе 15-га до вых пад лет каў у 

роз ных кра і нах. Та кі ўзрос та вы 

цэнз абра ны не  вы пад ко ва. Фак-

тыч на паў сюд на ме на ві та ў гэ тым 

уз рос це на ву чэн цы за кан чва юць 

ба за вы этап аду ка цыі і вы зна ча-

юц ца з да лей шай жыц цё вай і аду-

ка цый най тра ек то ры яй.

Пер шы рэй тынг быў скла дзе-

ны ў 2000 го дзе, вы ні кі апош ня-

га агу ча ны 3 снеж ня 2019 го да. 

У РІSА-2018 удзель ні ча ла 5830 бе-

ла рус кіх 15-га до вых пад лет каў 

з 236 устаноў аду ка цыі. А па ўсім 

све це да да сле да ван ня да лу чы лі ся 

79 кра ін.

Тэс ты РІSА, якія доў жац ца дзве 

га дзі ны, утрым лі ва юць тры асноў ныя 

бло кі: за дан ні на чы тац кую аду ка ва-

насць (ра зу мен не тэкс таў), ма тэ ма-

тыч ную і пры ро да знаў ча- на ву ко вую. 

У іх шмат ма тэ ры я лаў, якія трэ ба 

ўваж лі ва пра чы таць (а для су час-

ных школь ні каў, якія не лю бяць вя-

лі кія тэкс ты, гэ та, ба дай што, са мае 

скла да нае) і ад ка заць на шмат лі кія 

пы тан ні, што ідуць гру па мі, з пры вяз-

кай да кан крэт на га тэкс ту.

У рэй тын гу чы тац кай аду ка ва-

нас ці бе ла рус кія пад лет кі апы ну-

лі ся на 36-й па зі цыі, у ма тэ ма тыч-

най — на 38-й, а ў пры ро да знаў ча-

на ву ко вай — на 37-й.

73 % бе ла рус кіх на ву чэн цаў па-

ка за лі ба за вы і ся рэд ні вы ні кі па 

чы тан ні (па кра і нах Еў ро пы і Цэнт-

раль най Азіі гэ ты па каз чык склаў 

63 %). У той жа час па спя хо васць 

бе ла рус кіх на ву чэн цаў кры ху ад-

стае ад ся рэд няй па АЭСР і Еў ра-

пей скім са ю зе. Па коль кас ці на ву-

чэн цаў, якія спра ві лі ся з за дан ня мі 

пя та га і шос та га ўзроў няў, Бе ла русь 

так са ма ад стае ад кра ін АЭСР.

— Але мы лі чым важ ным не тое, 

якое мес ца за ня ла тая ці ін шая кра-

і на, а як гэ тыя вы ні кі бу дуць у да-

лей шым вы ка ры ста ныя і ці пры ня-

суць яны ка рысць, — пад крэс лі вае 

прад стаў нік Су свет на га бан ка ў 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь, які зай-

ма ец ца пра ек та мі ў сфе ры аду-

ка цыі і ахо вы зда роўя, Па вел 

ФУНЦІ КАЎ. — А з не га тыў ных 

тэн дэн цый, якія не ча ка на вы све ці-

ла PІSA ў Бе ла ру сі, вар та звяр нуць 

ува гу на іс тот ны раз рыў у вы ні ках 

школь ні каў зы хо дзя чы з іх са цы яль-

на-эка на міч на га ста но ві шча (гэта 

вы свят ля ла ся з да па мо гай да дат-

ко ва га ан ке та ван ня. — Аўт.).

Най леп шыя вы ні кі па каз ва юць 

дзе ці з за мож ных сем' яў, а дзе ці 

з сем' яў з не вы со кім да хо дам ад-

ста юць ад іх на 111 (!!!) пунк таў, 

што эк ві ва лент на тром га дам на-

ву чан ня ў шко ле. Не су мнен на, гэ та 

сур' ёз на ада б'ец ца на іх да лей шых 

маг чы мас цях у жыц ці. Так са ма 

46 % на ву чэн цаў з сем'яў з са-

мым ніз кім да хо дам і 40 % сель-

скіх на ву чэн цаў па каз ва юць вы нік, 

ні жэй шы за ба за вы ўзро вень, — 

гэ та зна чыць, што яны з'яў ля юц ца 

функ цы я наль на не пісь мен ны мі.

— У PІSA важ на не столь кі да-

ве дац ца сваю па зі цыю ў агуль ным 

рэй тын гу, коль кі атры маць ін фар-

ма цыю, якая ды на мі ка ад бы ла ся за 

апош нія тры га ды, та му мы па куль 

што ма ем толь кі кроп ку ад лі ку, бо 

ўдзель ні ча лі ў PІSA ўпер шы ню, — 

раз ва жае ды рэк тар пры ват най 

шко лы «Стэмб рыдж» На тал ля 

ІСКАР ЦА ВА. — З ёй і бу дзем по-

тым па раў ноў ваць на шы да сяг нен-

ні. Але ёсць на са мрэч ці ка вая ін-

фар ма цыя. Удзель ні кам ан ке та ван-

ня бы ла пра па на ваная на ступная 

думка: «Твой ін тэ лект — гэ та тое, 

што ты не мо жаш іс тот на змя ніць». 

З ёй мож на бы ло не па га дзіц ца. Дык 

вось, 45 % бе ла рус кіх на ву чэн цаў 

не ве раць, што яны мо гуць паў плы-

ваць на свой ін тэ лект, кар ці ну све ту 

ці спо саб мыс лен ня. І гэта — 15-га-

до выя пад лет кі! Што ж яны тады 

мо гуць змя ніць, ка лі вы рас туць? 

І хто, ка лі не яны?

Каб зра зу мець, у якім све це 

сён ня рас туць на шы дзе ці, На тал-

ля Іс кар ца ва пры вя ла кра са моў ны 

прык лад. Для та го каб вы пус ціць 

пер шы міль ярд ве ла сі пе даў, спат-

рэ бі ла ся 200 га доў. Каб вы ра біць 

1 міль ярд аў та ма бі ляў — 120 га доў. 

«Фэй сбу ку», каб на браць міль ярд 

ка рыс таль ні каў, спат рэ бі ла ся 8,5 го-

да, і за 5,5 го да быў здзейс не ны пер-

шы міль ярд па ез дак на так сі Uber.

— Толь кі ўя ві це са бе, з які мі хут-

ка сця мі мы за раз су ты ка ем ся, — 

раз ва жае яна. — Ка лі ў па чат ку 

ХХ ста год дзя аб' ём ін фар ма цыі 

па двой ваў ся не дзе раз у 100 га-

доў, то ў 2015 го дзе — з хут ка сцю 

раз у год. І ёсць пра гно зы, што гэ та 

бу дзе ад бы вац ца двой чы за су ткі. 

Вель мі час та мы чу ем ад сва іх вуч-

няў пы тан не: «На вош та мне гэ та 

ву чыць, ка лі ўсё мож на знай сці ў 

Google?» Але 80 % су свет най ін-

фар ма цыі не ін дэк су юц ца по шу-

ка вы мі сіс тэ ма мі, ас тат нія 20 пра-

цэн таў яшчэ трэ ба ўмець знай сці. 

Та му трэ ба сур' ёз на ду маць, ча му 

і як ву чыць на шых вуч няў?

НЕ ПРАБ ЛЕ МЫ, 
А МАГ ЧЫ МАС ЦІ

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 90 се кунд. 

Ідэю трэ ба ўмець «пра даць», каб 

за яе пра га ла са ва лі, 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, за інт ры га ваць... 

«Ці ве ры це вы, што пры да па мо-

зе звы чай най шкар пэт кі мож на 

стаць лаў рэ а там Но бе леў скай 

прэміі?» — пацікавіла ся ў пры сут-

ных на стаўнік бе ла рус кай мо вы і 

лі та ра ту ры з гім на зіі № 2 Пін ска 

Мар га ры та САЎЧУК, за пра ша ю чы 

ўсіх ах вот ных на свой май стар-клас 

«Як пра пам па ваць твор чыя мыш-

цы вуч няў?» «Фі зі ка — гу ма ні тар-

ная на ву ка, пры ходзь це да мя не — 

я вам гэта да ка жу», — за клі ка ла 

Ак са на АКУ НЕ ВІЧ, ства раль ні ца 

пра ек та «Ча ла ве чая фі зі ка». На-

стаў нік гіс то рыі з Ушац кай ся рэд-

няй шко лы Ула дзі мір ХА МЁНАК 

змяс ціў у яб лык з са да Ры го ра Ба-

ра ду лі на ўсю су свет ную гіс то рыю. 

Яго май стар-клас быў пры све ча ны 

кан стру я ван ню воб ра заў і па дзей 

мі ну ла га для па вы шэн ня ўзроў ню 

па зна валь най ак тыў нас ці школь ні-

каў. Уво гу ле гіс то ры кі тра ды цый на 

ад ны з са мых ак тыў ных на EdCamp. 

Анд рэй КУЗЬ МІН з кры чаў скай ся-

рэд няй шко лы № 1 дзя ліў ся з ка-

ле га мі па чуц цё вым ме та дам вы-

ву чэн ня гіс то рыі ў шко ле. Та ма ра 

ХРА ПАВІЦ КАЯ, на стаў нік ся рэд няй 

шко лы № 4 з Па стаў, пра па на ва ла 

рас ка заць, як яна вы ка рыс тоў вае 

на ўро ках гіс то рыі гуль ню для фар-

мі ра ван ня воб раз ных уяў лен няў у 

на ву чэн цаў.

Чым яшчэ га то вы бы лі дзя ліц ца 

з ка ле га мі пе да го гі? Як ства рыць 

з вуч няў ка ман ду пры да па мо зе 

кні гі без слоў, як фар мі ра ваць ме-

ды я пісь мен насць, не на шко дзіў шы 

змес ту ўро ку, як вы ка рыс тоў ваць 

аду ка цый ны блог для зме ша на га і 

дыс тан цый на га на ву чан ня, а так-

са ма  ас но ва мі гей мды зай ну і ства-

рэн ня гуль няў, пры ёма мі раз віц ця 

кры тыч на га мыс лен ня на ўро ках 

анг лій скай мо вы, ві зу а лі за цыі на 

ўро ках геа гра фіі, во пы там ар га ні-

за цыі дыс тан цый на га на ву чан ня ва 

ўмо вах пан дэ міі, вы ка ры стан нем 

у аду ка цыі чат-бо таў, ка ман даў-

тва рэн нем праз прыз му EduScrum 

і мно гім ін шы мі сва і мі зна ход ка мі.

«Ся род пры сут ных ня ма не пра-

фе сі я на лаў і абы яка вых лю дзей. 

Мы па він ны па мя таць, што на стаў-

нік — гэ та го нар і год насць, і гэ тая 

дум ка па він на на да ваць нам сіл на 

са лі дар насць і кан са лі да цыю, — 

па дзя лі ла ся сва і мі дум ка мі пад час 

«сва бод на га мік ра фо на» ды рэк-

тар сто лін скай ся рэд няй шко лы 

№ 2 Ала ЛА ЗІЦ КАЯ. — Я ба чу 

вя лі кі сэнс у гур та ван ні, і мая ду-

ша спя вае і ра ду ец ца, што ся род 

на стаў ніц тва на ра джа юц ца та кія 

клас ныя іні цы я ты вы, як EdCamp, 

пра ек ты Та ва рыст ва бе ла рус кай 

шко лы, пра ект «На стаў нік для Бе-

ла ру сі», дыс тан цый ны курс «Га то-

вы да дыс тан цый на га на ву чан ня», 

які стаў са праўд ным ад крыц цём 

гэ та га го да. Мы шмат змо жам, ка-

лі бу дзем ду маць, што пе рад на мі 

не праб ле мы, а маг чы мас ці. І мы 

здоль ныя на мно гае, та му што 

мы — клас ныя! Мы — най леп шыя! 

І ў нас ёсць па тэн цы ял, пра які мы 

са мі не заў сё ды зда гад ва ем ся».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та ар га ні за та раў 

EdCamp Belarus — 2020.

За ра зіц ца... пра фе сі я на ліз мам

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

А вось яшчэ ад но мер ка ван не. «Цэ лы год пе да га гіч ная су поль-

насць ча ка ла EdCamp, але ён скон чыў ся так хут ка, что не па спе лі 

на ды хац ца! Што для мя не EdCamp сён ня? Мес ца, дзе я — свая 

ся род сва іх! Мес ца, дзе па ну юць сяб роў скія ўсмеш кі! Мес ца, 

дзе скан цэнт ра ва на столь кі пе да га гіч ных зна хо дак, што га ла ва 

час та прос та не вы трым лі вае ад імк нен ня ўсё ўспры няць! Мес-

ца, дзе імі шчод ра дзе ляц ца! Ка лі вам шка да сва іх зна хо дак, бо 

яны вам да лі ся так цяж ка, што ста лі ва шай вя ліз най та ям ні цай 

і да сяг нен нем толь кі вас — вам не на EdCamp! Бо тут усе шчас-

лі выя аб мень вац ца, і ка лі ад да юць, то атры моў ва юць на шмат 

больш!» — так лі чыць на стаў ні ца па чат ко вых кла саў ла гой скай 

ся рэд няй шко лы № 1 Свят ла на ІВА НЮ ШЫ НА.

Каб па слу хаць не ка то рых спi ке раў, пе да го гi раз мя шча лi ся... 
на пад ло зе на ды ва нах, бо ў па мяш кан нi не ха па ла мес ца для крэс лаў. 

Але та кiя ня зруч нас цi нi ко га не за сму ча юць.

Пе да го гi мо гуць пра га ла са ваць сты ке ра мi толь кi за тры з агу ча ных пра па ноў.


