IX Калядны фестываль: “Педагагічныя тэхналогіі –
сучасна, эфектыўна, вынікова!”
(секцыя па вучэбным прадмеце “Замежная мова”)
Хадасевіч Г.С., метадыст вышэйшай катэгорыі
упраўлення вучэбна-метадычнай работы
ДУА “Акадэмія палядыпломнай адукацыі”
У дзявяты раз адбыўся Калядны фестываль для настаўнікаў-творцаў па
вучэбнаму прадмету “Замежная мова”.
Са ўсіх рэгіѐнаў нашай краіны сабраліся настаўнікі ўстаноў агульнай
сярэдняй адукацыі. Мадэратары арганізавалі майстар-класы.
Першы майстар-клас – “29 спосабаў застацца крэатыўным” праводзіла
Чал Алена Уладзіміраўна, настаўніца англійскай мовы вышэйшай катэгорыі
ДУА “Сярэдняя школа № 4 г. Навагрудка” Гродненскай вобласці.
Напрыклад, прыѐм пяці пальцаў не патрабуе спецыяльнага абсталявання.
Можна прымяняць яго з вучнямі, пачынаючы з 1 класа. Дзіцяці дастаткова
ведаць значэнне кожнага пальца і пералічваць іх па чарзе: якія веды, вопыт я
на ўроку атрымаў; што я зрабіў; мае станоўчыя эмоцыі; чым я сабе дапамог,
узрадаваўся; што я зрабіў для свайго здароўя.
У час інтэрактыўнага перапынку “Сакрэты эйдзецікі” праводзілі
Вераніка Фѐдараўна Арлова, настаўніца англійскай мовы кваліфікацыйнай
катэгорыі “настаўнік-метадыст” ДУА “Сярэдняя школа № 14 г. Мазыра”
Гомельскай вобласці і Вольга Анатольеўна Кецко, намеснік дырэктара па
вучэбнай рабоце, настаўніца інфарматыкі ДУА “Сярэдняя школа № 14 г.
Наваполацка”. Падчас трэнінга ўдзельнікі фестываля азнаѐміліся з
эфектыўнымі прыѐмамі запамінання, навучыліся ўзаемасувязям у
адукацыйным працэсе, успрымаць значны аб’ѐм інфармацыі і хутка прымаць
рашэнні.
Літвіновіч Наталля Станіславаўна, настаўніца англійскай мовы
вышэйшай катэгорыі ДУА “Сярэдняя школа № 2 г. Мікашэвічы” Лунінецкага
раѐна Брэсцкай вобласці арганізавала майстар-клас “Элементы актыўнай
ацэнкі на ўроках замежнай мовы як сродак павышэння матывацыі вучняў”.
Калядны экспрэс разам з удзельнікамі фестывалю адправіўся ў цікавае
віртуальнае падарожжа інтэрактыўных метадаў, а машыністам з’яўлялася
Лукша Вольга Васільеўна, настаўніца англійскай мовы вышэйшай катэгорыі
ДУА “Браслаўская гімназія” Віцебскай вобласці.
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кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст” ДУА “Сярэдняя школа
№ 14 г. Мазыра” Гомельскай вобласці і Вольга Анатольеўна Кецко, намеснік
дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўніца інфарматыкі ДУА “Сярэдняя
школа № 14 г. Наваполацка” арганізавалі і правялі надпрадметны майстарклас “Навыкі будучыні і прычым тут EduScrum?” У ходзе майстар-класа
ўдзельнікі азнаѐміліся з асаблівасцямі методыкі EduScrum і яе структурнымі
элементамі, вылучылі ролю ў фарміраванні метапрадметных кампетэнцый, у
форме гульні навучыліся ствараць адукацыйныя праекты пры дапамозе
методыкі EduScrum. У правядзенні майстар-класа актыўны удзел прымала

Іванова Наталля Рыгораўна, галоўны спецыяліст упраўлення агульнай
сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Майя Міфодзьеўна Дароніна, настаўніца англійскай мовы
кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст” ДУА “Браслаўская
гімназія” Віцебскай вобласці правяла з калегамі, настаўнікамі замежных
моў, майстар-клас па тэме “Здзяйсняем «Кнігу Міра» разам!” Мэтай майстаркласа было інфармаванне педагогаў аб прымяненні навейшых
інфармацыйных рэсурсаў пры вывучэнні замежнай мовы. Майя Міфодзьеўна
пазнаѐміла прысутных з такімі тэхналогіямі, як 6 - Word Memoirs, Biopoems,
Re-enactment, Word Splash, Graphic Organizers, Carousel Brainstorming, Ticket
to Leave. Тэхналогія запісу відэа ў Flipgrid, якая з’яўляецца адным з
інструментаў матывацыі па развіццю вуснага іншамоўнага маўлення
навучэнцаў. Майя Міфодзьеўна ўдзельнічала ў праграме павышэння
кваліфікацыі на базе ўніверсітэта Невада ў горадзе Рына (ЗША) настаўнікаў
англійскай мовы, з 19 краін свету. Асабісты Grid https://flipgrid.com/teaworld,
дзе калегі, удзельнікі міжнароднай праграмы, выкарыстоўвалі для запісаў
свае відэаматэрыялы ў “Кнігу міра” (The World Book). The World Book
падрыхтоўвае сумесную работу вучняў з 19 краін свету: аб сваіх краінах,
роднай школе, сваѐй сям’і. Дароніна М.М. не магла не выкарыстаць такую
магчымасць – заявіць аб нашай роднай Беларусі.
Таксама ўключыліся ў праект і жадаючыя навучэнцы з Браслаўскай
гімназіі: “Кніга пра Браслаў” з успамінамі аб мінулым і рэчаісным “Малой
Радзімы”. У працэсе работы арганізавана сумесная навуковая дзейнасць
навучэнцаў і настаўнікаў. У 2019/2020 навучальным годзе адукацыйны
праект World Book завяршыцца. Напрыканцы фестывалю стварылася
рэспубліканская творчая група настаўнікаў замежных моў, якія будуць разам
з вучнямі працаваць у рамках праекта World Book. Вынікі падвядзем у
пачатку чэрвеня бягучага года.
На фестывалі ў фармаце неканферэнцыі заявіліся ўсе жадаючыя
настаўнікі замежных моў на ўдзел у майстар-класе. Прадстаўлялася рэклама
метадычнага прадукта. Найбольшай колькасцю галасоў прысутныя вылучылі
наступныя тэмы: “Квэст як сродак актывізацыі маўленчай дзейнасці вучняў”
– настаўніца іспанскай мовы Касталомава Юлія Уладзіміраўна
кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст” ДУА “Гімназія № 2 г.
Ваўкавыска”; “Квэст як форма арганізацыі пазакласных мерапрыемстваў” –
настаўнікі англійскай мовы вышэйшай катэгорыі Качан Вераніка Пятроўна і
Сямчук Наталля Міхайлаўна ДУА “Сярэдняя школа № 7 г. гродна”;
“Фарміраванне медыакампетэнцыі на ўроках англійскай мовы” - настаўніца
англійскай мовы Катчанка Наталля Уладзіміраўна кваліфікацыйнай
катэгорыі “настаўнік-метадыст” ДУА “Гімназія г. Нясвіжа”. Не маглі
вылучыць астатніх настаўнікаў лепшых з лепшых, таму што кожны з іх
прадаставіў цікавы метадычны прадукт. У бягучым годзе прапануецца ўдзел
у рэспублікаскіх семінарах у акадэміі паслядыпломнай адукацыі. Альбо
можна дасылаць матэрыялы метадычных прадуктаў на адрас электроннай
почты: hadasevich@academy.edu.by (Хадасевіч Галіна Сільвестраўна).

У рабоце секцыі замежных моў прымала ўдзел эксперт па рэфлексійнай
дзейнасці па правядзенні майстар-класаў Прызба Ірына Эдуардаўна,
настаўніца англійскай мовы вышэйшай катэгорыі ДУА “Сярэдняя школа № 3
г. Віцебска”.

