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Д

емонстрация вклада организаций
неформального образования в повышение качества жизни людей была главной
целью ІІІ Фестиваля неформального образования, который состоялся 8–10 октября
2010 года в Минске. В нем приняло участие
около 250 представителей из 120 общественных, коммерческих и государственных
образовательных и просветительских организаций и учреждений из Беларуси,
Армении, Азербайджана, Узбекистана,
Молдовы, Германии, Польши, России,
Таджикистана и Украины.

Организаторами Фестиваля неформального образования выступили ряд белорусских некоммерческих организаций, которые занимаются гражданским и неформальным образованием и
просвещением, а также Минский международный
образовательный центр им. Й. Рау и Представительство
зарегистрированного
общества
«Deutscher
Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в РБ.

В первый день Фестиваля состоялась пленарная
дискуссия «Вклад неформального образования в
повышение качества жизни», в которой участвовали
экспеты из Беларуси, Германии и Армении.
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Традиционным на Фестивале стал День открытых
дверей, в ходе которого прошло более 80 бесплатных мастер-классов, тренингов и презентаций. Лучшим
посетители признали мастер-класс «Ремесла и образование в призме «Школы народного мастера»
Образовательного центра “Всеобуч”» (Кобрин). На
мастер-классы
по
тайскому
массажу
Ассоциации телесно-ориентированной терапии или актерскому мастерству интерактивного
театра «ЗИПоПо» и театра-школы «ОБРАЗ»
было сложно попасть из-за большого числа
заинтересованных. Одним из самых эмоциональных моментов программы стали ролевые
игры, организованные ОО «Образовательный
центр “ПОСТ”».
Также можно было познакомиться со множеством стендов представленных на Фестивале
организаций, посетить выставку литературы из
фондов Научно-педагогической библиотеки.

вынікі

FESTIVAL-2010

Неформальное образование
– улучшая качество жизни!

Актуальные вопросы развития неформального
образования обсуждались в тематических секциях:

1
2
3
4
5

Запрос и заказ от общества и государства
на неформальное образование
Образование в течение жизни: правовое
обеспечение и финансирование
Международное сотрудничество: вызовы
и перспективы
Инновации и технологии в неформальном
образовании
Изменение климата: новые вызовы
для образования.

Фестиваль неформального образования
проходил в рамках Недели Германии в
Беларуси. Значительным событием стало выступление
заместителя председателя Ассоциации народных университетов земли Саксония госп. Маттиаса Вебера
«Образвание взрослых в Восточной Германии на
примере земли Саксония: 20 лет после воссоединения Германии».
Обсуждение идей для совместных действий и
проектов в формате Оpen Space состоялось в третий
день Фестиваля. Среди принятых предложений — создание блога, на котором участники образовательного
процесса могли бы поддерживать связи, обмениваться опытом и теоретическими знаниями за рамками
Фестиваля.
Закрыло программу Фестиваля подведение итогов конкурсов сайтов, фотографий и изданий сферы
неформального образования (которые проводились
накануне форума), а также конкурсов на лучший
стенд и мастер-класс Фестиваля.

Вынікі конкурсаў,
праведзеных у межах
ІІІ Фестывалю нефармальнай адукацыі
У межах ІІІ Фестывалю нефармальнай адукацыі адбыліся конкурсы на лепшыя выданне, сайт,
фотаздымкі, стэнды і майстар-класы1 ў сферы нефармальнай адукацыі.

Конкурс фотаздымкаў
у сферы нефармальнай
адукацыі
Пераможцаў гэтага конкурсу вызначала прафесійнае
журы (І. Сухій, І. Лабко-Вайцэхоўскі, І. Саламаціна,
І. Сямко, В. Пронь, В. Фядосенка) і журы гледачоў (пад
час Фестывалю ўсе наведвальнікі і ўдзельнікі мелі
магчымасць прагаласаваць за фотаздымак, які найбольш спадабаўся). Фотаздымкі былі прадстаўлены
напярэдадні Фестывалю і змешчаны на сайце
http://www.flickr.com/photos/54661601@N04.

Пераможцы. Выбар прафесійнага журы:

3

месца
Аўтар: Максіміліян Розэнбергер

1
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месца
Аўтар: Аляксандра Канончанка

Серыя работ. Праект «Міжнародны моладзевы летнік
“Рукатворная спадчына”», 2010 г.

«Тэатр Жывога Дзеяння», ДУ «Мемарыяльны музеймайстэрня З.І. Азгура», 2010 г.

2

месца
Аўтар: Кацярына Малама

Серыя работ. Праграма «У пошуках сваіх каранёў і
сябе сучаснай»

Грамадскае аб’яднанне «Адукацыйны цэнтар “ПОСТ”»,
2009 г.

1 Больш падрабязная інфармацыя пра конкурсы змешчана ў

Дзённіку Фестывалю (fiestyval_nfa.livejournal.com) і на сайце
http://adukatar.net/?p=7016

Выбар журы гледачоў:
Аўтар: Наталля Пронькіна
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Серыя работ. Праграма «Гульня ў класікі», Пластычны
перформанс «1200 сякунд пад зямлёй».

Міжнароднае грамадскае аб’яднанне
«Адукацыя без межаў», вёска Дунаева.

Фота: «І я буду добрым татам»

Сямейны клуб “Дрэва Жыцця”, г. Полацк
Работа дзяцей з развіваючымі гульнямі. Гарадскі Дом
культуры г. Полацк, 2010 г.

2

месца
http://actngo.info

3

месца
http://mir.pravo.by
http://www.e-learning.by
http://www.greenbelarus.info

Спецыяльны прыз Прадстаўніцтва
Сусветнага Банка ў Рэспубліцы Беларусь :
Аўтар: Максіміліян Розэнбергер

Фота: «Жаданіца для яго і для яе»

Арганізацыя: Міжнароднае грамадскае аб'яднанне
«Адукацыя без межаў», Дунаева
Праект: Міжнародны моладзевы летнік
«Рукатворная спадчына», ліпень 2010 г.

вынікі

Конкурс «Лепшы сайт
у сферы нефармальнай
адукацыі за 2010 г.»
Конкурс праводзіўся напярэдадні Фестывалю. У ім узялі
ўдзел беларускія вэб-сайты (зарэгістраваныя ў даменнай зоне і/або арыентаваныя на беларускую
аўдыторыю), блогі і г.д., якія садзейнічаюць развіццю
асабістых і прафесійных кампетэнцый, а таксама папулярызуюць нефармальную адукацыю. Пераможцаў конкурсу вызначыла спецыяльнае журы (А. Ляўко, С. Гоцін,
А. Адамянц, В. Пронь, В. Нікановіч, А. Жардзецкі), а
таксама народнае галасаванне, у якім мог узяць удзел
любы жадаючы.

Пераможцы:

1

месца
http://nastaunik.info
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Пераможца народнага галасавання:
http://actngo.info

Конкурс «Лепшы стэнд
ІІІ Фестывалю
нефармальнай адукацы»
Пераможцаў вызначалі самі ўдзельнікі Фестывалю.
Кожны мог адзначыць (прагаласаваць) адзін са стэндаў,
што былі прадстаўлены непасрэдна пад час Фестывалю.

месца
Грамадзянская ініцыятыва (кампанія) «Наш дом»

2
3

месца
Грамадскае аб’яднанне «Цэнтр інфармацыйнай
падтрымкі грамадскіх ініцыятыў “Трэці сектар”»

4

месца
ГА «Адукацыйны цэнтар “ПОСТ”»

месца
Гродзенскае абласное грамадскае аб’яднанне
маладых навукоўцаў «ВІТ»

5

месца
Сямейны клуб
«Дрэва Жыцця»,
г. Полацк

месца
«Рамёствы i адукацыя ў прызме
“Школы народнага майстра”»
(Уладзімір Чыквін, ПУА «Вучэбны цэнтр “Всеобуч”»)

2
3

месца
«Ролевая гульня як форма працы з дарослымі»
(Алёна Вялічка, ГА «Адукацыйны цэнтар “ПОСТ”»)
месца
«Сельская гаспадарка»
і «Экалагічны дызайн жыцця»
(Лана Семенас і Дзмітрый Сініцкі, ГА «Экадом»)

4

месца
«Спектакль інтэрактыўнага тэатра
“Пошук ісціны”»
(Святлана Бергер і Павел Кузіч, Інтэрактыўны тэатр
ЗІПаПа (Завочны інстытут пазітыўных паводзінаў))

FESTIVAL-2010

1

1
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Пераможцы:

У конкурсе пераможцаў таксама вызнычылі самі
ўдзельнікі мерапрыемства, што прымалі непасрэдны
ўдзел у тым ці іншым майстар-класе.

Пераможцы:
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Конкурс «Лепшы майстарклас Фестывалю»

усе фота: Кацярына Малама

5

5

месца
«Тайскі масаж»
(Наталля Мазура, Асацыяцыя цялесна-арыентаванай тэрапіі)

Спецыяльны прыз
ад Мабільнага аператара life:)
«Трафарэтная набіўка на тэкстылі» (Іна Жызнеўская,
Экалагічнае таварыства «Зялёная сетка»).

Конкурс «Лепшае
выданне ў сферы
нефармальнай адукацыі
за 2008–2010 гг.»
Конкурс адбываўся па некалькіх намінацыях. У конкурсе ўдзельнічала дваццаць пяць выданняў, што былі
папярэдне прадастаўлены ўдзельнікамі Фестывалю.
Лепшыя выданні вызначала спецыяльнае журы
(І. Сямко, А. Белая, І. Белая, С. Навумава , А. Лугаўцова,
Л. Малевіч).

Пераможцы:
Государство и гражданское общество: практика
эффективного взаимодействия. Международный
опыт: сб. ст. и док./ сост. Е.Б. Тонкачева, Г.Б. Черепок.
Минск: ФУАинформ, 2009.
Арганізацыя: Асветніцкая ўстанова «Цэнтр прававой
трансфармацыі»/Фонд развіцця прававых тэхналогій
Возможности компетентностного подхода в развитии
гражданственности
старшеклассников/
А.В. Дергай, Д.В. Карпиевич, Е.Л. Касьяник, С.В. Лабода, Е.И. Луговцова. Минск: Медисонт, 2008.
Арганізацыя: ГА «Адукацыйны цэнтар “ПОСТ”»
«Книга об органическом животноводстве и садоводстве» /П. Парович, Ю. Тыбурски, З. Козловская,
Л. Мишин. Минск, 2009.
Арганізацыя: Установа «Цэнтр экалагічных рашэнняў»,
ГА «Экадом»

вынікі

Намінацыя “Перыядычнае выданне”
Часопіс «Техника Без Опасности» (вытворчапрактычны і навукова-тэхнічны часопіс для ўсіх, каму
не абыякава бяспечнасць жыццядзейнасці як асобных
людзей, так і чалавецтва ў цэлым. Часопіс выходзіць з
2003 г. Выдавец: ЗАТ «Техношанс»).

усе фота: Кацярына Малама
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