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ШКА ЛЯ РЫ 
СТА РО ГА СВЕ ТУ

У боль шас ці вы пад каў еў ра пей-

скім пер ша клаш кам звы чай на па 

шэсць га доў. У Іта ліі баць кі мо гуць 

са мі вы ра шаць, ка лі ад пра віць дзі-

ця ў шко лу — на стаў ні кі па за ко не 

аба вя за ныя пры маць на ват пя ці га-

до вых. Час цей за ўсё больш скла да-

ныя прад ме ты — на прык лад, ма тэ-

ма ты ка або род ная мо ва — ста вяц-

ца ў рас кла дзе на пер шую па ло ву 

дня, асаб лі ва ў ма лод шых кла сах. 

Стан дарт ны на бор — ма тэ ма ты ка, 

мо вы, дак лад ныя на ву кі, гіс то рыя 

і гра ма да знаў ства — пры сут ні чае 

ўсю ды, ад нак ак цэн ты рас стаў ля юц-

ца па-роз на му. На прык лад, у Іта ліі 

лі чыц ца, што лі та ра ту ра — за над та 

скла да ны прад мет для 13—14-га-

до вых вуч няў, та му ў пра гра ме ёй 

ад ве дзе на зу сім ня шмат га дзін.

У боль шас ці кра ін Еў ро пы на ву-

чаль ны год стар туе ў па чат ку во-

се ні, а дак лад ная да та мо жа змя-

няц ца ў за леж нас ці ад асаб лі вас-

цяў рэ гі ё на. У га ра чай мяс цо вас ці, 

на прык лад, вуч ням мо гуць даць 

ліш ні ты дзень ад па чын ку во сен ню, 

каб яны на гна лі яго зі мой. Па ўсім 

Ста рым Све це шка ла ацэ нак ад-

роз ні ва ец ца, але ўсю ды яна на ліч-

вае больш за пяць ба лаў. У Фран-

цыі пра цу вуч няў ацэнь ва юць па 

20-баль най сіс тэ ме. У Іта ліі — па 

10-баль най, ка лі га вор ка ідзе аб 

кож ным асоб ным прад ме це. А ў 

Гер ма ніі шка ла ад знак вы зна ча на 

ў ме жах ад 1 да 6 ба лаў. У боль-

шас ці еў ра пей скіх кра ін школь ні кі 

ву чац ца 13 га доў.

ЛЭ ДЗІ 
І ДЖЭНТЛЬ МЕ НЫ

З-за прэ стыж нас ці сва ёй аду ка-

цыі Анг лія ста іць асоб на ў шэ ра гу 

еў ра пей скіх кра ін, хоць асноў ныя 

прын цы пы тут вель мі па доб ныя на 

агуль на еў ра пей скія. Бры тан скія 

дзе ці па чы на юць зай мац ца ў пяць 

га доў, ад нак гэ та пад рых тоў чая 

шко ла, дзе асноў ная ўва га ад да ец-

ца гуль ням і са цы я лі за цыі. У са мой 

па чат ко вай шко ле (рrіmаrу sсhооl) 

у пра гра ме з'яў ля юц ца асноў ныя 

прад ме ты. Упор у гэ ты час ро біц ца 

на пра ект ную пра цу, каб да па маг-

чы дзе цям па сяб ра ваць.

Звы чай на вуч ні ідуць у шко лу 

ў па чат ку во се ні, але да та мо жа 

вар' і ра вац ца ў за леж нас ці ад на ву-

чаль най уста но вы: ча сам, на прык-

лад, уро кі па чы на юц ца яшчэ да 1 

ве рас ня. Школь ны год па дзя ля ец-

ца на тры се мест ры: ле там школь-

ні кі ад па чы ва юць шэсць тыд няў, 

зі мой і ўвес ну — па 2-3 тыд ні.

Асноў ныя прад ме ты — ма тэ-

ма ты ка, пры ро да знаў ства, спорт, 

мо ва — з'яў ля юц ца ў пра гра ме 

яшчэ ў па чат ко вай шко ле. У якас-

ці дру гой мо вы ў Вя лі ка бры та ніі 

час цей за ўсё вы бі ра юць фран цуз-

скую. Блі жэй да стар шых кла саў 

вуч ні атрым лі ва юць маг чы масць 

вы браць част ку прад ме таў у за-

леж нас ці ад сва іх пла наў на бу ду-

чы ню і та кім чы нам склас ці са бе 

ін ды ві ду аль ны рас клад — у вы ні-

ку склад кла са час та змя ня ец ца 

ад за ня ткаў да за ня ткаў.

Ад зна кі ў Вя лі ка бры та ніі ста-

вяц ца па 100-баль най шка ле. Пры 

гэ тым іс нуе спе цы яль ная кла сі фі-

ка цыя, якая да зва ляе су ад нес-

ці атры ма ную коль касць ба лаў з 

уз роў нем вуч ня. Вы ха ван не анг-

лій ска га джэнтль ме на або юнай 

лэ дзі — прэ ра га ты ва са мых эліт-

ных школ, але за ўмен нем па во-

дзіць ся бе ў гра мад стве со чаць і 

ў больш прос тых шко лах. Ці ка ва, 

як усе гэ тыя прын цы пы ка рэ лю-

юць з рэ аль нас цю: не сак рэт, што 

бры тан скія пад лет кі лі чац ца ледзь 

не са мы мі за дзір лі вы мі і ху лі га ніс-

ты мі ў Еў ро пе. У той жа час усе 

яны на ву ча ны доб рым ма не рам і 

ў па трэб ны мо мант вель мі хут ка 

«ак ты ву юць» свае ве ды.

НА ПЯЦЬ ЛІ ТАР
Аме ры кан цы па чы на юць ву чыц-

ца з шас ці га доў, але ў па чат ко вых 

кла сах на бор прад ме таў 

не вя лі кі. Час цей за ўсё 

дзя цей у кла сах раз мяр-

коў ва юць па ўзроў ні ве-

даў — грун ту ю чы ся на 

вы ні ках тэс таў, якія яны 

зда юць у са мым па чат-

ку. Увесь на ву чаль ны год 

раз лі ча ны на 180 дзён і 

па дзя ля ец ца не на чвэр-

ці, а на се мест ры. Ас тат-

нія 185 дзён пры па да юць 

на вы хад ныя і ва ка цыі — 

адзі най сіс тэ мы тут не 

іс нуе, яны вы зна ча юц ца 

асоб на ў кож ным шта це і 

кож най шко ле.

На ву чаль ны год у ЗША 

стар туе ў кан цы жніў ня — 

па чат ку ве рас ня, а дак-

лад ная да та мо жа змя-

няц ца ад шта та да шта-

та. Як і ў Вя лі ка бры та ніі, 

аме ры кан скія школь ні кі 

мо гуць са мі скла даць са бе пра-

гра му, вы бі ра ю чы прад ме ты, якія 

ад па вя да юць іх да лей шым мэ там, 

здоль нас цям або ін та рэ сам. У ма-

лод шай і ся рэд няй шко ле звы чай-

на гэ та не больш за пяць прад-

ме таў, у ста рэй шых кла сах мож-

на вы браць са бе ўжо боль шую 

част ку прад ме таў для вы ву чэн ня 

са ма стой на. У лік аба вяз ко вых 

для ўсіх ува хо дзяць ма тэ ма ты ка, 

пры ро да знаў чыя на ву кі, анг лій-

ская мо ва і ана лаг гра ма да знаў-

ства. За кож ны прад мет вы зна ча-

на пэў ная коль касць «крэ ды таў» 

(на ціск на пер шы склад) — неш та 

на кшталт ба лаў. Ву чань па ві нен 

сам склас ці пра гра му та кім чы-

нам, каб у кан цы се мест ра ў су ме 

ў яго на бра ла ся не аб ход ная коль-

касць гэ тых ба лаў.

Ад зна кі вы стаў ля юц ца ў лі та-

рах, уся го іх пяць: А, B, С, D, Е. 

Ад нак раз ліч ва юц ца яны ўсё роў на 

па 100-баль най сіс тэ ме. Так, А вы-

стаў ля ец ца за 93 ба лы і больш, 

а менш за 63 ба лы — гэ та ўжо Е, 

са мая ніз кая з маг чы мых ад знак. 

БЕЗ КАР ТА СА РА — 
НІ ЯК

У апош нія дзе ся ці год дзі ўзро-

вень аду ка цыі ў Ла цін скай Аме-

ры цы рэз ка вы рас. На агуль ным 

фо не асаб лі ва вы лу ча ец ца Ку ба. 

За раз Вост раў Сва бо ды тра ціць 

на дзярж аду ка цыю, па не ка то рых 

да ных, 10 пра цэн таў бюд жэ ту, апя-

рэдж ва ю чы па гэ тым па каз чы ку і 

ЗША, і Вя лі ка бры та нію.

Па коль кі зі ма ў Ла цін скай Аме-

ры цы па чы на ец ца ў той час, ка лі 

ў нас — ле та, то і старт на ву чаль-

на га го да пры па дае ў іх на ін шыя 

ме ся цы. На прык лад, бра зіль цы, 

ар ген цін цы і кос та ры кан цы вы хо-

дзяць на ву чо бу ў пер шы ты дзень 

лю та га. А ў Чы лі і Уруг ваі вуч ні 

ад праў ля юц ца ў шко лу ў са ка ві ку. 

Вы клю чэн не — Мек сі ка. Там на ву-

чаль ны год па чы на ец ца ў ве рас ні і 

доў жыц ца да 30 чэр ве ня з ка ні ку-

ла мі ў снеж ні і кра са ві ку.

Вар тая ўва гі лі та ра тур ная пра-

гра ма ла ці на а ме ры кан скіх кра ін. 

На прык лад, у Ка лум біі нель га па-

сту піць ва ўні вер сі тэт, не пра чы-

таў шы «Сто га доў адзі но ты» Габ-

ры э ля Гар сіі Мар ке са, «Гуль ню ў 

кла сі кі» Ху ліа Кар та са ра, паэ зію 

Па бла Не ру ды, «Сціп ла га ге роя» 

Ма рыа Вар га са Льё сы і ін шыя 

тво ры май строў «ма гіч на га рэа-

ліз му».

ЗВА ЖАЙ НА СА КУ РУ
По шук па спя хо вых ма дэ ляў 

на ву чан ня не спы ня ец ца. Як ад-

зна чае шэ раг ана лі ты каў, свет ус-

ту пае ў фа зу, ка лі аме ры кан скія 

і скан ды наў скія лі бе раль на-дэ ма-

кра тыч ныя сіс тэ мы пе ра да чы ве-

даў ады хо дзяць у мі ну лае. У трэн-

дзе — ма дэ лі, ство ра ныя ў азі яц кіх 

кра і нах.

Ву чыц ца япон цы і кі тай цы па-

чы на юць у шэсць га доў, не лі ча-

чы дзі ця ча га сад ка і пад рых тоў-

чых груп, пра гра мы якіх на шмат 

больш на сы ча ныя, чым у Еў ро пе. 

У Кі таі ву чо ба ў шко ле па чы на ец ца 

ў 8-9 га дзін ра ні цы, ад нак мяр ку-

ец ца, што да гэ та га ча су школь нік 

ужо пры свя ціў мі ні мум га дзі ну са-

ма стой ным за ня ткам. За вяр ша юц-

ца ўро кі а 16-й, пас ля ча го яшчэ 

не каль кі га дзін дзі ця пра во дзіць 

на да дат ко вых за ня тках і, ка лі хо-

піць сіл, ве ча рам пры свя чае ней кі 

час са ма стой най ву чо бе. Рас клад 

вы хад ных не моц на ад роз ні ва ец ца 

ад буд няў.

У Япо ніі гра фік у дзя цей пры-

клад на та кі ж: за ня ткі доў жац ца з 

8 ра ні цы да 6 ве ча ра, пры гэ тым, як 

і ў Еў ро пе, у ся рэ дзі не дня іх ча кае 

га дзін ны пе ра пы нак. Ве ча рам дзе-

ці ад праў ля юц ца да рэ пе ты та раў 

або зай ма юц ца до ма са ма стой на. 

А ка ні ку лы вы ка рыс тоў ва юць як 

шанц пад цяг нуць ве ды па асоб ных 

прад ме тах.

У Япо ніі на ву чаль ны год па чы-

на ец ца ў кра са ві ку, ка лі рас цві тае 

са ку ра. У Кі таі ён пры вя за ны да 

агуль на су свет най сіс тэ мы — вуч ні 

ідуць у шко лу 1 ве рас ня. Дзе ліц ца 

ву чо ба на паў год дзі: дру гое па чы-

на ец ца 1 са ка ві ка, а лет нія ва ка-

цыі час та доў жац ца не больш за 

10 дзён. Боль шая част ка ча су ў 

шко ле тра ціц ца на род ную мо ву і 

ма тэ ма ты ку, за тым ідуць агуль на-

пры ня тыя прад ме ты — гіс то рыя, 

пры ро да знаў чыя на ву кі, гра ма да-

знаў ства. У аба вяз ко вым па рад ку 

вы ву ча ец ца за меж ная мо ва, час-

цей за ўсё — анг лій ская.

У Япо ніі школь ні кі вы ву ча юць 

не толь кі су час ную, але так са ма 

ста ра жыт ную і ся рэд ня веч ную 

япон скую мо ву. У якас ці бо ну су ў 

боль шас ці школ ёсць доб рыя спар-

тыў ныя пля цоў кі і ка бі не ты му зы кі, 

аб ста ля ва ныя са мы мі роз ны мі су-

час ны мі ін стру мен та мі. У Япо ніі, 

як і ў ЗША, ад зна кі вы стаў ля юц ца 

лі та ра мі. У Кі таі так са ма дзей ні чае 

ал фа віт ная сіс тэ ма ад знак. Ад нак 

най вы шэй шым пунк там на пру-

жан ня і са май га лоў най ад зна кай 

для кі тай скіх і япон скіх школь ні каў 

ста но вяц ца вы ні кі на вы пуск ных іс-

пы тах і ўступ ных вы пра ба-

ван нях у ВНУ. Усе кі тай скія 

ўступ ныя эк за ме ны га а-

каа, на прык лад, доў жац-

ца на пра ця гу трох дзён 

і з'яў ля юц ца са праўд ным 

вы пра ба ван нем на тры-

ва ласць. З не мен шым 

на пру жан нем фі наль ныя 

іс пы ты звя за ны і для япон-

цаў — іх вы ні кі пуб лі ку юц-

ца на спе цы яль ных таб ло, 

пе рад які мі збі ра юц ца абі-

ту ры ен ты.

69 ВУЧ НЯЎ 
НА НА СТАЎ НІ КА

Ня гле дзя чы на тое, 

што на ву чан не ў па чат ко-

вай шко ле ў Аф ры цы аба-

вяз ко вае, у шэ ра гу кра ін 

яе на вед ва юць ня мно гія 

з дзя цей ад па вед на га 

ўзрос ту. Па да ных Дзі-

ця ча га фон ду ААН (ЮНІ-

СЕФ), у Лі бе рыі гэ ты па каз чык у 

ся рэ дзі не 2010-х скла даў уся го 

38 пра цэн таў, у Паў днё вым Су да не 

і Эрыт рэі — 41, у Джы бу ці — 57, у 

Эк ва та ры яль най Гві неі — 58 пра-

цэн таў. У мно гіх кра і нах ся рэд няя 

аду ка цыя за ста ец ца плат най.

На ву чаль ны год доў жыц ца 

10 ме ся цаў — са сту дзе ня па ліс-

та пад, з ка ні ку ла мі ў кра са ві ку, 

жніў ні і снеж ні. У Паўд нё ва-Аф-

ры кан скай Рэс пуб лі цы (ПАР) на 

ад на го на стаў ні ка па чат ко вых кла-

саў за раз пры хо дзіц ца ў ся рэд нім 

32 вуч ні. Са мая скла да ная аб ста-

ноў ка — у Ма ла ві, дзе на ад на го 

пе да го га пры па дае 69 школь ні-

каў, у Ча дзе — 62, а ў Ру ан дзе — 

60 вуч няў.

Каб вы зна чыць аб ліч ча су час-

най аф ры кан скай шко лы, мі ніс тэр-

ства аду ка цыі ПАР са бра ла да ныя 

па 24,7 ты ся чы дзяр жаў ных уста-

ноў аду ка цыі. Вы свет лі ла ся, што ў 

3,5 ты ся чы школ ня ма элект рыч-

нас ці, 2,4 ты ся чы — не ма юць во-

да за бес пя чэн ня, а ў 11,4 ты ся чы 

школ за мест ту а ле таў — па мый-

ныя ямы. 79 пра цэн таў уста ноў не 

ма юць біб лі я тэк, 77 пра цэн таў — 

кам п'ю тар ных кла саў, і толь кі ў 

10 пра цэн тах ад па вед ны клас цал-

кам укам плек та ва ны не аб ход най 

тэх ні кай.

За хар БУ РАК.

У ПО ШУ КАХ ВЕ ДАЎ
Ча му ву чаць у роз ных кут ках све ту?

М
І НІС ТЭР СТВА аду ка цыі, куль ту ры, спор ту, на ву кі 

і тэх на ло гій Япо ніі збі ра ец ца на ле та па чаць 

экс пе ры мент па ўка ра нен ні сіс тэм штуч на га 

ін тэ ле кту ў школь ную аду ка цыю. У хо дзе экс пе ры мен та ў школь ні каў на пра ця гу ча ты рох 

га доў бу дуць збі раць да ныя, у тым лі ку — аб іх па спя хо вас ці, ад ка зах на тэс та выя за дан ні. 

Ад па вед ную ін фар ма цыю пра ана лі зу юць по тым пры да па мо зе штуч на га ін тэ ле кту, па ве да мі ла 

ТАСС са спа сыл кай на япон скую га зе ту Thе Yоmіurі Shіmbun. У най блі жэй шы час вы зна чыц ца 

коль касць школ па ўсёй кра і не, якія пры муць удзел у пра ек це. Для яго рэа лі за цыі ўла ды Япо ніі 

вы дзе ляць да дат ко вы бюд жэт. А як ар га ні за ва ны аду ка цый ны пра цэс на роз ных кан ты нен тах?

 Тым ча сам
Ка ля 264 міль ё наў дзя цей ва ўсім све це па збаў ле ны маг чы мас ці 

атрым лі ваць школь ную аду ка цыю — та кія да ныя агу чыў Дзі ця чы 

фонд ААН (ЮНІ СЕФ). Най боль шую за не па ко е насць ар га ні за цыі вы-

клі ка юць на па ды на шко лы, якія па час ці лі ся ў кан флікт ных рэ гі ё нах. 

Та кія на па ды, па сло вах ды рэк та ра над звы чай ных пра грам ЮНІ СЕФ 

Ма ну э ля Фан тэ на, «пе ра тва ра юц ца ў пра ві ла». Толь кі на паў ноч ным 

ус хо дзе Ні ге рыі за не каль кі га доў тэ ра рыс тыч ная гру поў ка «Бо ка 

Ха рам» раз бу ры ла 1400 школ і за бі ла 2300 на стаў ні каў. Па да ных 

ЮНІСЕФ, у 24 кра і нах све ту, за кра ну тых уз бро е ны мі кан флік та мі, 

не ма юць маг чы мас ці на вед ваць шко лу ка ля 27 мільёнаў дзя цей ва 

ўзрос це ад 6 да 14 га доў.

Будынак пачатковай школы ў Буркіна-Фасо.
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