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Анатацыя. Разглядаеццая вопыт работы з навучэнцамія профильных класаў 

педагагічнай накіраванасці па ўключэнню ў работу па дасягненню Мэт устойлівага 

развіцця, па арганізацыі і правядзенню сацыяльна значымых мерапрыемстваў. 

Resume. The experience of working with students of profile classes of a pedagogical 

orientation on their inclusion in the work to achieve the goals of sustainable development, on the 

organization and conduct of socially significant events is considered. 
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Мэты Устойлівага Развіцця (далей – МУР) – гэта стратэгія ўсяго чалавецтва. Яе місія 

– перадаць планету будучым пакаленням у прыгодным для жыццядзейнасці стане, стварыць 

умовы для развіцця экалагічнага і чалавечага патэнцыялу. Усе Мэты Устойлівага Развіцця 

універсальныя і ўзаемазвязаныя. Галоўны падыход – нікога не пакінуць убаку і ўлічваць 

інтарэсы кожнага, далучаючы ўсіх да рэалізацыі МУР. 

У 2015 годзе краіны, члены ААН, прынялі Павестку дня ў вобласці Устойлівага 

развіцця на перыяд да 2030 года (далей – Павестка 2030). Важнай часткай Павесткі 2030 

з’яўляюцца 17 Мэт Устойлівага Развіцця (русский язык –  Цели Устойчивого Развития) і 

169 задач, якія ім падпарадкоўваюцца, дасягненне якіх неабходна к 2030 году. Прагрэс у 

дасягненні мэт кантралюецца і адсочваецца пры дапамозе набора глабальных паказчыкаў 

(індыкатараў). 

У Рэспубліцы Беларусь паўсюдна ажыццяўляецца ўключэнне маладых людзей ў 

знаёмства, прапаганду і работу па дасягненню Мэт Устойлівага Развіцця, што не толькі 

пашырае іх веды і разуменне значнасці гэтых мэт, але і спрыяе выпрацоўцы лідэрскіх 

якасцей, стварае ўмовы для актыўнага выкарыстання творчага патэнцыялу, накіроўвае на 

пошук магчымасцей адпавядаць сучасным выклікам, як лакальным так і глабальным. І адна 

са значных форм такой дзейнасці – ўдзел ў арганізацыі і правядзенні сацыяльна значымых 

мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне якасці жыццядзейнасці розных слаеў 

насельніцтва, у тым ліку сацыяльна ўразлівых. Уключэнне ў такую работу дапамагае 

фарміраваць у маладых людзей пачуцце грамадзянскасці і патрыятызму, выпрацоўваць 

такія асабістыя якасці як талерантнасць, камунікабельнасць, уменне працаваць у камандзе 

і браць на сябе адказнасць, якасці лідэра, высокі ўзровень эмпатыі, а таксама сацыяльныя 

кампетэнцыі для паспяховай будучай самарэалізацыі. 

21 верасня грамадства планеты адзначае Міжнародны дзень міру (International Dаyof 

Peace). Гэты дзень Генеральная Асамблея ААН абвясціла Днем умацавання ідэалаў міру 

сярод усіх краін і народаў. Кожны год Міжнародны дзень міру прысвячаецца вызначанай 

тэме. Пачынаючы з 2015 года ў гэты дзеньў Рэспубліцы Беларусь праводзіцца інтэрнэт – 
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гульня «Адзін дзень міру» з мэтай пашырэння маладзежных сацыяльна значных ініцыятыў 

і павышэння сацыяльнай актыўнасці моладзі. Арганізатарамі гульні выступаюць 

Каардынацыйны цэнтр «Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця» БДПУ імя Максіма 

Танка, Асацыяцыя «Адукацыя для ўстойлівага развіцця».  

Каманда ДУА «Грэская сярэдняя школа» «Будучыя педагогі» удзельнічае ў інтэрнэт 

– гульні з 2016 года. Каманда складаецца з вучняў 10-11 педагагічных класаў школы і двух 

настаўнікаў-каардынатараў. Вучнёўскі састаў каманды мяняецца: у 10 педагагічны клас 

прыходзяць новыя вучні, а выпускнікі працягваюць удзельнічаць у інтэрнэт – гульні ў сваіх 

навучальных установах. Такая пераемнасць дае магчымасць руху наперад, спрыяе 

стварэнню камандных і школьных традыцый. Вынікам штогадовага ўдзелу ў інтэрнэт – 

гульні «Адзін дзень міру» для нашай школы і каманды педклассаўцаўсталі не 

толькірэзультатыўныя выступленні, але набыцце вучнямі сацыяльнага вопыту і 

з’яўленневаўстановеновай традыцыі - святкаванне Міжнароднага дня міру 21 

верасня.Сярод мерапрыемстваў, арганізаваных вучнямі педагагічных класаў, тэматычныя 

інфармацыйныя гадзіны для пачаткоўцаў, букросінг ў школьнай і сельскай бібліятэках, 

распаўсюджванне каляровых буклетаў і, безумоўна, ўдзелу інтэрнет-гульні. 

21 верасня 2020 года каманда «Будучыя педагогі» прыняла ўдзел  

у сваёй пятай, юбілейнай, інтэрнэт – гульні «Адзін дзень міру: ААН 75». 12 членаў каманды 

падзяліліся на тры групы і кожная з іх працавала над сваім заданнем. З дзвюма заданнямі 

каманда справілась вельмі хутка. Спатрэбіліся веды, набытыя пры падрыхтоўцы да гульні. 

А вось трэцяе заданне ўключала ў сябе «Экашыфр». Знойдзены код дазволіў адчыніць 

дзверы і ўнесці ідэю каманды ў банк ініцыятыў. Ініцыятыванашых вучняў была 

зарэгістрыравана ў інтэрнэт – праекце «МУР і думай і дзейнічай 2.0». Дадзены інтэрнэт – 

праект – гэта лагічнае прадаўжэнне інтэрнэт-гульні, які рэалізуецца ў рэгіенах дзіцяча-

дарослымі групамі для папулярызацыі і лакалізацыі Мэт Устойлівага Развіцця. Інтэрнэт – 

праект «МУР і думай і дзейнічай 2.0» быў уключаны ў План мерапрыемстваў Маладзёжнай 

кампаніі «Будущее, которого мы хоти» рэалізуемай пры падтрымцы Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, БДПУ імя Максіма Танка і Офіса Пастаяннага Каардынатара ААН у 

Рэспубліцы Беларусь. Аўтары найбольш цікавых ідэй (у тым ліку і наша каманда) былі 

запрошаныя на III Міжнародны сімпозіум «Адукацыяў інтарэсах устоўлівага развіцця – 

сацыяльны дагавор», дзе мелі магчымасць падзяліцца рэзультатамі ўласных ініцыятыў, 

рэалізаваных у рамках тэматычнай дыскусійнай пляцоўкі «Насустрач будучаму, якога мы 

хочам: маладзежная пазіцыя». 

У рамках інтэрнэт-праекта «МУР і думай і дзейнічай 2.0» каманда «Будучыя 

педагогі» 15 кастрычніка 2020 года, у Міжнародны дзень вясковых жанчын, падрыхтавала 

мерапрыемства для жыхароў аг.Грэск «Славім вясковых жанчын», якое было ўключала ў 

нацыянальны каляндар маладзёжных акцый і іцыятыў «Нікога не пакінем у баку». 

Ідэя нашага праекта: гэта не толькі віншаванне жанчын сваёй вёскі са святам, але і 

каллектыўныпошук адказу на пытанне – што трэба зрабіць, каб зменшыць розніцуў жыцці 

вясковых жыхароў і гарадскіх? Мэтавай аудыторыяй нашай сустрэчы сталі жыхары 

аг.Грэск ўсіх узростаў. Партнёрамі камандыз’ўляліся Грэскі сельскі выканаўчы камітэт і  

Грэская сельская бібліятэка. Фарматам правядзення абралі дыскусійныя арэліна тэму «Ці 

ёсць розніца паміж жанчынай вясковай і гарадской?» Таксама была прапанавана канцэртная 

праграма «Славім вясковых жанчын». Рэалізоўваючы мэту мерапрыемства, хацелась 

абмеркаваць з аднавяскоўцамі актуальныя праблемы сельскага жыцця, звязаныяз 

пытаннямі стварэння годнага ўзроўню жыцця, умоў працы, якаснай адукацыі на сяле, 

ліквідацыі мяжы паміж горадам і вёскай. 

Якіх вынікаў мы чакалі? Для каманды – усведамлення глабальнага разумення 

важнасці руху наперад і дасягнення МУР, пашырэння сацыяльнаго вопыту, рэалізацыя ідэі 

з’яднанасці каманды і ўпэўненасці ў сваіх сілах.Таксама з’яўлення новых ініцыятыў, новых 

партнёраў і прыхільнікаў. Для меснага супольніцтва – пашырэннеколькасці людзей, якія 
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пазнаеміліся з рухам МУР у Беларусі, усвядомілі значнасць Мэт Устойлівага Развіцця і 

нават прапанавалі канкрэтныя ініцыятывы па паляпшэнню свайго жыцця.  

Рэалізоўваючы іцыятыву “Нікога не пакінем у баку”, кожны член каманды “Будучыя 

педагогі”працаваў над сваёй задачай, і ўсе разам былі задзейнічаны ў непасрэдным 

правядзенні мерапрыемства. Мара педкласаўцаў аб з’яўленні цікавай і “класнай 

ініцыятывы” – здзейснілася. У ходзе дыскусіі з аднавяскоўцамі ўзнікла ідэя, якую каманда 

паспяхова пачаларэалізоўваць. Быў створаны Клуб выхаднога дня “Мэты Устойлівага 

Развіцця для ўсіх і для кожнага, намаганнямі кожнага і ўсіх”для навучэнцаў пачатковай 

школы і іх бацькоў. Вучні педагагічных класаў, якія таксама сталі членамі клуба, разам з 

настаўнікамі распрацавалі праграму заняткаў Клуба і прымаюць удзел у іх правядзенні. 

Кожны новы занятак прысвечаны адной з 17 Мэт Устойлівага развіцця. Таксама 

пачаткоўцы разам з бацькамі абменьваюцца думкамі аб навакольных праблемах, спрабуюць 

знайсці шляхі іх вырашэння, выдзвігаюць ідэі паляпшэння жыцця на сяле, а, самае галоўнае, 

і дарослыя і дзеці пачынаюць усвядомліваць значнасць каштоўнасцей і Мэт Устойлівага 

Развіцця для звычайных людзей. А вучням каманды “Будучыя педагогі” дзейнасцьу Клубе 

дае магчымасць правядзяння педагагічных проб, рэалізацыі і развіцця сваіх творчых 

здольнасцей, магчымасць выступіцьу ролі агентаў сацыяльна значымых перамен, 

фарміраваць сваю грамадзянскую пазіцыю. 

Праект меў працяг у інтэрнэт-прасторы. Арганізатарамі інтэрнэт-праекта для 

паспяховай работы і зносін была арганізавана група “У Кантакце” для абмену думкамі, для 

бягучых справаздач і выкладання відэаматэрыялаў аб рэалізацыі праводзімых ініцыятыў, 

для адзнак удзельнікамі сваіх дасягненняў і дасягненняў іншых каманд. Былі праведзены 

тры онлайн-сустрэчы для справаздач каманд аб ходзе рэалізацыі і выніках сваіх 

ініцыятыў.За час работы ў праекце многія ўдзельнікі, пасля знаёмства з праектамі і іншых 

каманд, натхнёныя іх вопытам, праводзілі ў сваіх суполках значымыя мерапрыемствы 

рознай накіраванасці. Наша каманда “Будучыя педагогі” за час удзелу ў інтэрнэт-праекце 

правяла значную работу па аднаўленню матэрыялаў школьнага музея.  

Несумненна, што вучням і настаўнікам – членам каманды “Будучыя педагогі”, 

інтэрнэт-праект “ЦУР: думай и действуй” даў магчымасць мець цікавыя зносіны, расці, 

думаць і дзейнічаць. А рэалізацыя самастойна ініцыіраваных, самастойна падрыхтаваных, 

самастойна праведзеных мерапрыемстваў у сваіх месных супольніцтвах дала магчымасць 

маладым людзям асэнсаваць неабходнасць і важнасць годнай жыццёвай пазіцыі, 

сацыяльнай актыўнасці, настойлівасці ў дасягненні сваіх мэтаў. 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖЬ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Богачева Е. В., 

ГУО «Вязьевская средняя школа» Осиповичского района Могилевской области, 

Республика Беларусь 

 

Аннотация. На пороге XXI в. человечество столкнулось с тем, что мир стал 

слишком сложным, сложность очень быстро нарастает. Сбывается прогноз О.Тоффлера, 

высказанный еще в начале 1970-х годов: «Выпустив на свободу силы новизны, мы толкаем 

людей в объятие непривычного, непредсказуемого. Тем самым поднимаем проблемы 

адаптации на новый и опасный уровень, ибо недолговечность и новизна образуют 

взрывчатую смесь. Жить в ускоренном темпе означает испытывать на себе действие 

непрекращающихся перемен. 

Resume.  On the threshold of the XXI century. humanity is faced with the fact that the 

world has become too complex, the complexity is growing very quickly. O. Toffler's prediction, 




