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Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

Асноў ныя 
па мыл кі 
ма ла дых,

або Каб не рас ча ра вац ца 
ў пра фе сіі

Ці ка ва, ча го ба яц ца ма ла дыя на стаў-

ні кі? Што вуч ні не бу дуць ус пры маць 

іх усур' ёз? Ака зац ца з дзець мі на 

роз ных хва лях? А мо жа быць, яны 

ба яц ца не адэ кват ных кі раў ні коў і не-

га тыў на га стаў лен ня да іх ста рэй-

шых ка лег?

Мож на скон чыць уні вер сі тэт з «чыр-
во ным дып ло мам», ма гіст ра ту ру і на ват 
ас пі ран ту ру, але гэ та яшчэ не га ран тыя 
та го, што ты прый дзеш у дзі ця чую аў ды-
то рыю і ўсё пой дзе як па мас ле... Адап-
та цыя ў на стаў ніц кім ася род ку — за да ча 
не ад на го дня. І на стаў ні ца рус кай мо вы 
і лі та ра ту ры Анас та сія Ган ча ро ва доб ра 
ве дае гэ та з улас на га до све ду. Ка лісь ці 
яна, з'яў ля ю чы ся ма гіст рам пе да га гіч ных 
на вук, ба я ла ся па ка зац ца не кам пе тэнт-
най, і хоць у яе ўзні ка ла шмат пы тан няў 
што дня, не ад важ ва ла ся ка ле гам у гэ-
тым пры знац ца. Прос та ся дзе ла і пса ва ла 
клас ны жур нал...

— Ма ла дыя ўсур' ёз апа са юц ца ціс ку на 
іх з бо ку вуч няў, ба яц ца стра ціць аў та ры-
тэт, пе рай сці мя жу «на стаў нік-ся бар», не 
знай сці па ды ход да «асаб лі вых дзя цей», 
пры му сіць вуч няў ду маць шаб лон на, зла-
маць іх, уклас ці ў іх свае дум кі— пе ра ліч-
вае Анас та сія.

Два га ды та му яна за пус ці ла ютуб-ка-
нал #ШчасцеНавучаць, дзе да ва ла па ра ды 
ма ла дым ка ле гам, каб яны не на сту па лі 
на тыя ж граб лі. А на ступ ным кро кам для 
яе ста не «Шко ла ма ла до га на стаў ні ка».

— Я вы ра шы ла пе ра нес ці на шы су-
стрэ чы з ан лайн у аф лайн, — ка жа на-
стаў ні ца, — бо не ка то рыя пы тан ні мож на 
аб мяр коў ваць толь кі ў жы вым фар ма це. 
А іх, як я пе ра кон ва ю ся, у ма ла дых пе да-
го гаў менш не ста но віц ца. «Шко ла ма ла-
до га на стаў ні ка» — гэ та цыкл рэ гу ляр ных 
су стрэч, у рам ках якіх сту дэн ты вы пуск-
ных кур саў пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў 
і на стаў ні кі-па чат коў цы змо гуць атры маць 
ад мя не пра фе сій ную, ме та дыч ную і псі ха-
ла гіч ную да па мо гу. Якія тэ мы бу дзем аб-
мяр коў ваць? Асноў ныя па мыл кі ма ла дых 
на стаў ні каў: як іх па збег нуць? Дыс цып лі на 
без стрэ су і згур та ван не ка лек ты ву. Па-
тра ба ван ні да пра вя дзен ня су час на га ўро-
ка, ліч ба выя ін стру мен ты ў ра бо це на стаў-
ні ка, скла дан не кан спек та эфек тыў ных 
за ня ткаў. Як пра вес ці пер шы баць коў скі 
сход ці, на прык лад, не стан дарт ны сход з 
баць ка мі? У цэнт ры на шай ува гі аба вяз-
ко ва бу дзе эфек тыў нае ўза е ма дзе ян не 
ма ла до га на стаў ні ка з ад мі ніст ра цы яй і 
ка ле га мі... Як па пя рэ дзіць эма цы я наль нае 
вы га ран не? Дзе і на вош та раз ві вац ца пра-
фе сій на? Як пад рых та вац ца да ад кры тых 
і кон курс ных уро каў?

За пла на ва ныя і прак тыч ныя за ня ткі, 
у рам ках якіх ма ла ды на стаў нік па спра буе 
пра вес ці паў на вар тас ны ўрок з на ступ ным 
яго раз бо рам і ана лі зам.

Уво гу ле пра гра ма бу дзе вель мі ма біль-
най і гнут кай — у за леж нас ці ад кан крэт-
ных за пы таў пе да го гаў (час та та су стрэч — 
раз на два тыд ні да кан ца на ву чаль на га 
го да). Пра ца ваць бу дзем у ка мер най аб-
ста ноў цы — у гру пах па 10 ча ла век. Збі ра-
ю ся пры цяг ваць і сва іх ка лег (псі хо ла гаў, 
коў чаў), га то вых па дзя ліц ца з ма ла ды мі 
каш тоў ным до све дам. Таму калі вы мала-
ды настаўнік ці толькі плануеце ім стаць, 
чакаю вас на прэзентацыі Школы, якая 
адбудзецца 25 лютага (рэгістрацыя па 
спасылцы https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSecQGkP3Z9mL0E-XEMj7lT
njiZDvhi1I8A3chArWDJvIxD8fw/viewform). 
Уво гу ле, ма ла дым трэ ба аба вяз ко ва пад-
трым лі ваць ста сун кі з ка ле га мі: ка лі ты 
бу дзеш ад кры ты да лю дзей, то ўсё пач не 
ў ця бе атрым лі вац ца. Лепш пры слу хац ца 
да па ра ды і па гля дзець, што з гэ та га атры-
ма ец ца, чым пра іг на ра ваць і атры маць 
улас ны до свед ца ной проб і па мы лак.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У мі ну лыя вы хад ныя за вяр-
шы лі ся апош нія — мін скія — 
кас тын гі, ку ды, зрэш ты, пры-
еха лі не каль кі дзя сят каў дзяў чат 
з іншых рэ гі ё наў, якія з роз ных 
пры чын не змаг лі прай сці ад бор 
блі жэй да до ма. Ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» па бы ва лі на ад бо рах 
і прый шлі да вы сно вы, што жу-
ры сё ле та бу дзе як ні ко лі цяж ка 
вы браць пе ра мож цу.

ХТО НА НО ВЕНЬ КУЮ
— Не ве даю, як я на огул тут 

апы ну ла ся, бо сён ня ў мя не яшчэ 
два эфі ры: я ка рэс пан дэнт «На-
шых на він» на тэ ле ка на ле АНТ, 
і я спа дзя ю ся па спець на абод-
ва вы пус кі на він, — аша ла мі ла 
ад бо рач ную ка мі сію Мар га ры та 
На ву мен ка.

— Ха чу вас рас ча ра ваць, 
але вы пра хо дзі це ў на ступ ны 
этап — дэ фі ле ў ку паль ні ках, — 
здзі ві лі дзяў чы ну і суд дзі.

...Прэ тэн дэнт кі пры хо дзяць да 
дзвя рэй На цы я наль най шко лы 
пры га жос ці ў поў най га тоў нас-
ці: туф лі на аб ца сах, ку паль ні кі, 
у мно гіх — не ма лыя парт фо ліа, 
аба вяз ко ва гум ка ці за кол ка, 
каб са браць ва ла сы. А вось ма-
кі яж пад за ба ро най, і тых, хто не 
звяр нуў ува гі на гэ та па тра ба-
ван не, ад праў ля юць умы вац ца.

Але пры ваб ная знеш насць — 
на ват не па ло ва спра вы, каб 
звяр нуць на ся бе ўва гу. Ад ной 
з пе ра шкод ста но віц ца рост — 
у ка гось ці ён на ват мен шы за 
170 сан ты мет раў, та ды суд дзі 
ўдак лад ня юць уз рост удзель-
ні цы: ка лі дзяў чы не 18 га доў, 
то пы тан не па ры сан ты мет раў 
мо жа вы ра шыц ца за два га ды 
да на ступ на га кон кур су, а вось 
у 24 так прос та ўжо не вы рас-
ці... Не ка то рых па пя рэдж ва-
юць, што да ся рэ дзі ны са ка ві ка 
трэ ба бу дзе ўзяць ся бе ў ру кі і 
па ху дзець (у мі ну лыя га ды дзе-
ля за па вет най мэ ты дзяў ча ты 
скід ва лі па 10, а не ка то рыя і 
больш чым 20 кі ла гра маў!), але 
ёсць і ад ва рот ныя рэ ка мен да-
цыі. Пры чым, за ўва жае кі раў нік 

ма дэль на га агенц тва Та ма ра 

ГАН ЧА РО ВА, па пра віц ца ча сам 
бы вае ця жэй, чым скі нуць ва гу: 
«Трэ ба не прос та іс ці і ес ці бул кі, 
а на ла дзіць хар ча ван не, ру шыць 
у спорт зал і зай мац ца з трэ не-
рам — пра цы тут шмат».

І ка неш не, за «аб горт кай» 
па ві нен быць ці ка вы змест, та-
му дзяў ча ты га то выя спя ваць, 
тан чыць, чы таць вер шы, ад ціс-
кац ца і са дзіц ца на шпа гат, па-
час та ваць сма ка той улас на га 
пры га та ван ня і па ка заць свае 
мас тац кія ра бо ты... Кан ды да-
так, якія не мо гуць рас ка заць 
пра свае за хап лен ні і да сяг-
нен ні па-за ву чо бай ці ра бо тай, 
у лоб пы та юць: «Што ка рыс на га 
вы ро бі це для кра і ны, акра мя 
ма дэ лін гу? А што мо жа це зра-

біць? Кім ба чы це ся бе праз тры, 
пяць га доў? На вош та вам кон-
курс «Міс Бе ла русь», ка лі вы — 
ідэа льны кан ды дат, каб стаць 
чы ёй сьці «мі сіс»? І не, гэ та не 
сек сізм, а су час ны трэнд — на 
кон кур се «Міс све ту», на га да-
ем, вось ужо 25 га доў дзей ні чае 
ло зунг «Пры га жосць з мэ тай», 
а ўдзель ні цы не толь кі дэ фі-
лю юць у пры го жых су кен ках і 
па зі ру юць у фо та се сі ях, але 
ўдзель ні ча юць у са мых роз ных 
даб ра чын ных іні цы я ты вах ва 
ўсім све це. І тут на шы дзяў ча ты, 
трэ ба за ўва жыць, ка лі не на пе-
ра дзе пла не ты ўсёй, то ў тэ ме і 
ў спра ве — мно гія з іх пра цу юць 
ва лан цё ра мі ці ін шым чы нам 
удзель ні ча юць у даб ра чын нас ці: 
да па ма га юць сем' ям, дзе ёсць 
дзе ці з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі, пра вод зяць трэ ні роў кі 
для ма лых з ДЦП, рас пра цоў ва-
юць кур сы арт-тэ ра піі і г. д.

КАШ ТОЎ НАЕ Ў МО ДЗЕ
— У Мін ску дзяў ча ты больш 

пад рых та ва ныя, чым у рэ гі ё-
нах, — дзе ліц ца ўра жан ня мі ад 
пер ша га дня ста ліч на га кас тын гу 
кі раў нік ды рэк цыі спец пра ек-

таў АНТ Але на ЛО БАЧ. — Яны 
па гля дзе лі ан лайн-транс ля цыі 
з аб лас цей і ве да юць, пра што 
мы звы чай на рас пыт ва ем, та-
му ад ра зу вы да юць ма на лог з 
усі мі звест ка мі пра ся бе, іх ця-
жэй па ста віць у ня ём кае ста-
но ві шча, хоць мы і ста ра ем ся 

часам збян тэ жыць, каб пры му-
сіць рас крыц ца. Яны дэ ман стру-
юць свае та лен ты на поў ні цу: 
ім не ля ні ва рас ка заць пра свае 
за слу гі ў той ці ін шай га лі не, 
пры нес ці ме да лі, ка лі гэ та спарт-
смен кі, аль бо му зыч ныя ін стру-
мен ты, ка лі дзяў ча ты твор чыя. 
Ад зна чу тэн дэн цыю, якая мя не 
аса біс та ўра зі ла: ста ла мод на 
тое, што каш тоў на. Ка лі да нас 
пры хо дзіць дзяў чы на, пры но сіць 
улас на руч на вы шы тыя руш ні кі і 
дэ та лё ва, пра фе сій на раз бі ра-
ец ца ў тым, што зна чыць кож-
ны ко лер і кож ны сім вал, ка лі 
дзяў чы на без уся кай мас тац-
кай аду ка цыі ро біць фрэс кі на 
асно ве кар цін Ма нэ — і іх заў-
ва жа юць у тым лі ку за мя жой, 

у Іта ліі, у Іс па ніі, ка лі пры хо дзяць 
моц ныя ва ка ліст кі — «на род ні-
цы», «эст рад ні цы», ака дэ міч ны 
ва кал, — то іх няя пры га жосць 
больш на поў не ная і змяс тоў ная. 
На огул даў но ха це ла ся ад цяг-
нуць ува гу гле да чоў ад дэ фі ле ў 
ку паль ні ках і рас ка заць ці ка выя 
гіс то рыі, па ка заць глы бо кі змест 
за пры го жай аба лон кай — вель-
мі ра дуе, што гэ та ра зу ме юць і 
са мі ўдзель ні цы. Ра дуе пе ра ва га 
на ту раль най пры га жос ці: на шы 
дзяў ча ты пе ра ста лі на рошч ваць 
ва ла сы, на пам поў ваць вус ны, 
пе ра раб ляць на сы — я не ўба-
чы ла на кас тын гах ні ко га, хто б 
зра біў з са бой неш та штуч нае.

Ся род удзель ніц ад бо раў як 
ні ко лі шмат ура чоў роз ных спе-
цы яль нас цяў: тэ ра пеў ты, ста ма-
то ла гі, ура чы агуль най прак ты кі, 

хі рур гі, пе ды ят ры, эпі дэ мі ё ла гі... 
На огул пра фе сій ная па літ ра 
вель мі шы ро кая: аг ра но мы, бу-
даў ні кі, пе да го гі, эка на міс ты, ін-
жы не ры-пра гра міс ты, акт ры сы, 
по ва ры, юрыс ты, трэ не ры, вы-
ра та валь ні кі, вай скоў цы — і ўсе, 
як на пад бор, ха рыз ма тыч ныя і 
пры ваб ныя. А ча го вар тая гіс то-
рыя Але ны Ка сат кі най з Дра гі-
чы на — дзяў чы на пра цуе двор ні-
кам, зай ма ец ца дзю до і тэк ван до 
і ма рыць на ву чыц ца... ва ліць лес! 
У Грод не ад на з пры га жунь вы-
ка на ла на ба ла лай цы сла ву ты хіт 
«Дэс па сі та». Мінчанкі ўраж ваюць 
жу ры вы дат най фран цуз скай 
мо вай, даюць экс прэс-уро кі хар-
вац кай, італь ян скай, іс пан скай... 
«Хо чац ца рас ка заць у эфі ры 

як ма га больш та кіх жыц цё вых 
гіс то рый, якія па каз ва юць і ха-
раст во, і сі лу, моц ны ха рак тар 
бе ла рус кіх дзяў чат», — ка жуць 
тэ ле ві зій ні кі.

ПРОС ТАЯ МО ВА
Ар га ні за та ры ўжо пра ана лі-

за ва лі ві дэа ма тэ ры ял, зня ты ў 
аб лас цях (амаль 50 га дзін за пі-
су), дэ та лё ва раз гле дзе лі ан ке ты 
і фо та, каб вы зна чыць тых, хто 
тра піць у на ступ ны этап — топ-
100. Але, каб не пра пус ціць ні вод-
най пры га жу ні, ка мі сія збя рэц ца 
яшчэ раз у па шы ра ным скла дзе 
і аб мяр куе кож ную маг чы мую 
ўдзель ні цу. Паў фі нал кон курсу 
«Міс Бе ла русь» ад бу дзецца 
21 са ка ві ка ў На цы я наль най шко-
ле пры га жос ці, пас ля яго жу ры 
вы зна чыць 30 фі на ліс так, якія 
тра пяць у за ключ ны, тэ ле ві зій ны 
этап пра ек та. Маш таб ны фі нал, 
для яко га на ноў шы юц ца ары гі-
наль ныя ўбо ры і пры дум ля юц ца 
дэ ка ра цыі, якія пе ра да ва лі б на-
цы я наль ны ха рак тар кон кур су, 
ад бу дзец ца ў Мін ску 15 мая.

Але да фі на лу яшчэ да лё ка, 
а па куль за ўва жа ем у жу ры «Міс 

Бе ла русь — 2018» і «Міс Све ту 

Еў ро па» Ма рыю ВА СІ ЛЕ ВІЧ, 
у якой ці ка вім ся:

— Ці змя ні лі ся дзяў ча ты ў па-
раў на нні з 2018-м?

— Усе та кія ж пры го жыя, і аб-
ста ноў ка та кая ж сяб роў ская, — 
смя ец ца Ма рыя. — Вель мі мно-
га тых, хто ўра зіў сва і мі хо бі і 
гіс то ры я мі — на прык лад, мне 
за пом ні ла ся дзяў чы на, якая да-
па ма га ла рэ абі лі та ваць свай го 
шасціга до ва га бра та пас ля ін-
суль ту, а ця пер хо ча да па ма гаць 
ін шым дзет кам з гэ тай хва ро-
бай... Мой даб ра чын ны пра ект 
з дзі ця чы мі да ма мі так са ма пра-
цяг ва ец ца і раз рас та ец ца, да яго 
да лу ча юц ца но выя ўста но вы, 
і я вель мі ра да, што дзя ку ю чы 
кон кур су пры га жос ці і той маг-
чы мас ці, якая мне вы па ла два 
га ды та му, уда ец ца пры цяг ваць 
усё больш ува гі да тэ мы даб ра-
чын нас ці.

— З улі кам улас на га во пы ту 
што па ра і це тым шчас лі ві цам, 
хто тра піць у топ-100 і фі наль-
ную трыц цат ку ўдзель ніц?

— Са мае га лоў нае — ад каз-
на па ста віц ца да спра вы і што-
дня вы клад вац ца па мак сі му ме. 
Бо тра піць на на цы я наль ны кон-
курс пры га жос ці — вя лі кая ўда-
ча, і ка лі яна вам вы па ла, трэ ба 
ўча піц ца за гэ ту маг чы масць і 
вы ка рыс тоў ваць яе на поў ні цу, 
не ад клад ваць на заўт ра ні чо га, 
што вы мо жа це зра біць сён ня.

...На га да ем, кон курс «Міс Бе-
ла русь» прой дзе ўжо два нац ца-
ты раз. Най боль шую коль касць 
пе ра мог у ім мае Гро дзен шчы на 
(тры ра ней шыя ка ра ле вы пры-
га жос ці ро дам ад сюль), па дзве 
ка ро ны — у Брэсц кай, Ма гі лёў-
скай, Ві цеб скай воб лас ці і ў Мін-
ска. Ка му па шан цуе сё ле та?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

КАС ТЫН ГІ СКОН ЧА НЫ...


