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Маг чы мас ці, 
якія і не сні лі ся

— Аў тар ства школь най тэх-

на ло гіі пе ра ку ле на га на ву чан ня 

пры піс ва ец ца роз ным лю дзям. На-

прык лад, ёсць ін фар ма цыя, што 

ў 2008 го дзе аме ры кан скія на стаў-

ні кі хі міі Аа рон Самс і Джо на тан 

Берг ман, каб не ста яць што дня 

ка ля дош кі, тлу ма ча чы но вы ма-

тэ ры ял, ста лі вы клад ваць ві дэа ро-

лі кі сва іх на ву чаль ных за ня ткаў у 

ін тэр нэт. Гэ ты фар мат спа да баў ся 

школь ні кам, і на стаў ні кі ўся го све ту, 

на тхніў шы ся пры кла дам ка лег, так-

са ма ста лі за піс ваць на ві дэа свае 

за ня ткі. Але бяс спрэч ным лі да рам у 

пра соў ван ні пе ра ку ле на га на ву чан-

ня з'яў ля ец ца Са лман Хан. А ўсё 

па ча ло ся з ад на го ро лі ка, з да па мо-

гай яко га ён спра ба ваў да па маг чы 

сва ёй пля мен ні цы ра за брац ца з ал-

геб рай. За тым ён да па ма гаў та кім 

жа чы нам сва ім ку зе нам. Во пыт 

ака заў ся па спя хо вым, і ён за пі саў 

і вы клаў у ін тэр нэт не каль кі ты сяч 

ві дэа ро лі каў па роз ных прад ме тах. 

Бяс плат насць і да ступ насць яго ві-

дэа ўро каў пры нес лі яму су свет ную 

вя до масць. Са лман Хан кі нуў па-

спя хо вую кар' е ру біз нес-ана лі ты ка 

дзе ля раз віц ця сва ёй ін тэр нэт-ака-

дэ міі, якую ўсе ве да юць сён ня як 

Ака дэ мію Ха на.

Адзін з на шых на стаў ні каў па-

ка заў мне зной дзе ны ім у са вец-

кім ча со пі се «Ка му ніст» ар ты кул 

ака дэ мі ка Ака дэ міі на вук СССР і 

Ака дэ міі пе да га гіч ных на вук СССР 

Мі лі цы Не чкі най. За ўва жу, што 

раз мо ва ідзе пра ча со піс, вы да-

дзе ны ў 1986 го дзе. Ака дэ мік пі ша: 

«Ве ды, якія ак тыў на на бы ва юц ца, 

больш тры ва лыя і глы бо кія, чым 

ве ды, якія па сіў на ўклад ва юц ца ў 

га ла ву школь ні ка. Доб ра вя до ма, 

што ў боль шас ці вы пад каў вы кла-

дан не вы гля дае так: пер шая част-

ка ўро ка, най больш каш тоў ная 

(вуч ні яшчэ не ста мі лі ся, ча ка юць 

но ва га), ад да ец ца «кант роль ным 

ме ра пры ем ствам» — на апы тан-

не вуч ня... А «гор шая» — дру гая 

част ка, ка лі клас ужо ста міў ся ад 

не ці ка вай для боль шас ці пер шай 

част кі ўро ка, пры свя ча ец ца на-

стаў ніц ка му вы кла дан ню но ва га 

ма тэ ры я лу, які ўспры мец ца стом-

ле ным вуч нем горш, чым пер шая 

част ка. Гэ та стра та ча су до ра га 

каш туе і шко ле, і вуч ню, і на стаў-

ні ку. Здзейс ніў шы пе ра бу до ву 

ўро ка, за мя ніў шы па сіў нае ўспры-

ман не ак тыў ным, мы мо жам амаль 

удвая вы граць час для раз віц ця 

ак тыў на га ўспры ман ня». І да лей 

яна дзе ліц ца сва і мі мер ка ван ня-

мі, як па ві нен вы гля даць та кі ўрок, 

фак тыч на апіс ва ю чы тое, што мы 

сён ня на зы ва ем пе ра ку ле ным 

уро кам. Пры чым гэ та бы ло яшчэ 

ў эпо ху да ма са ва га рас паў сюдж-

ван ня ін тэр нэ ту, кам п'ю та раў, га-

джэ таў, бяс плат ных аду ка цый ных 

ін тэр нэт-плат фор маў і гэ так да лей. 

Ця пер для на ву чан ня з'я ві лі ся но-

выя маг чы мас ці, якія ра ней і не 

сні лі ся, але мы па-ра ней ша му пра-

цяг ва ем тры мац ца за тра ды цый-

нае на ву чан не.

Не па сіў ныя слу ха чы
— Мі ка лай Іва на віч, дык што 

мы ўсё ж та кі пе ра куль ва ем?

— Пе ра ку ле ным на ву чан нем 

на зы ва юць ме тад, пры якім уся 

тэ а рэ тыч ная і лек цый ная пра гра ма

вы ву ча ец ца до ма, а ў кла се з на-

стаў ні кам пад ра бяз на раз бі ра юц ца 

за дан ні і прак ты ка ван ні па тэ ме. Гэ-

та зна чыць, што ўсё ад бы ва ец ца на-

ад ва рот: лек цыі — до ма, а «да маш-

ка» — у кла се. На звы чай ным уро ку 

ў вуч няў амаль не за ста ец ца ча су на 

ад пра цоў ку прак тыч ных умен няў. 

Пры кла дна 20 хві лін па тра буе пра-

вер ка да маш ня га за дан ня, за тым 

ідзе тлу ма чэн не но ва га ма тэ ры я лу, 

вось, улас на ка жу чы, і ўсё — урок 

скон чыў ся. Ня ма ча су ў на стаў ні ка 

і на ін ды ві ду аль ны па ды ход. Мно-

гім на ву чэн цам сум на на за ня тках 

з-за ад на стай на га сты лю на ву чан-

ня, што час та пра ва куе па ру шэн не 

дыс цып лі ны. Да мі ну саў тра ды цый-

на га ўро ка я ад нёс бы і рэ пра дук-

 тыў ны ха рак тар да маш ніх за дан няў — 

вуч ні ня рэд ка прос та за вуч ва юць 

тэкст школь ных па ра гра фаў на па-

мяць. Да та го ж і на стаў нік не мо жа 

пра ве рыць вы ка нан не да маш ня га 

за дан ня ўсі мі вуч ня мі.

Вя лі кі мі нус і ў тым, што но вая 

ін фар ма цыя на ўро ку пе рад аец ца 

на ву чэн цам у га то вым вы гля дзе: 

не трэ ба пры кла даць на ма ган няў 

для яе зда бы ван ня, не трэ ба на-

пруж вац ца, каб ава ло даць не чым 

но вым, што пры во дзіць да вы ха-

ван ня спа жы вец ка га стаў лен ня да 

жыц ця. 

На стаў нік звы чай на на-

цэ ле ны на ўро ку на тое, 

што пра вя ра ец ца, — гэ та 

ве ды, умен ні і на вы кі. І па-

за ўва гай за ста ец ца фар-

мі ра ван не та кіх за па тра ба-

ва ных у ХХІ ста год дзі кам-

пе тэн цый, як ма біль насць, 

гнут касць і здоль насць да 

адап та цыі, іні цы я тыў насць 

і са ма стой насць, уцяг ну-

тасць у спра ву, лі дар ства, 

умен не ад стой ваць свой 

пункт по гля ду, кан струк-

тыў насць, умен не пра ца-

ваць у ка ман дзе, па трэ ба 

ў са ма аду ка цыі праз усё 

жыц цё. Але ці заў сё ды мы, 

на стаў ні кі, вы бу доў ва ю чы 

ўрок па звык лых ка но нах, 

уліч ва ем, што ў вуч няў па-

він ны быць сфар мі ра ва-

ныя пе ра лі ча ныя вы шэй 

кам пе тэн цыі?

Пры пе ра ку ле ным на ву чан ні 

змя ня ец ца як дзей насць пе да го га, 

так і дзей насць на ву чэн цаў. Па зі-

цыя «га ла ва, якая га во рыць», — 

на па зі цыю ар га ні за та ра дзей нас ці 

і па зна валь най ка му ні ка цыі на ву-

чэн цаў. Прад мет ныя вы ні кі — не 

адзі ная мэ та: важ на сфар мі ра ваць 

у дзя цей жа дан не, па трэ бу, звыч ку 

і ўмен не ву чыц ца, а так са ма са цы-

яль ныя кам пе тэн цыі. Вуч ням дэ ле-

гу ец ца ад каз насць за аду ка цый-

ныя вы ні кі, ства ра юц ца ўмо вы для 

іх са ма рэа лі за цыі. Урок пе ра тва-

ра ец ца з мес ца, дзе да юць ве ды, 

у мес ца, дзе ве ды пры мя ня юц ца 

для іх за ма ца ван ня і па глыб лен ня, 

дзе ў на ву чэн цаў вы пра цоў ва юц ца 

ак ту аль ныя са цы яль ныя і па зна-

валь ныя кам пе тэн цыі. І сут насць 

да маш няй ра бо ты вуч няў не зво-

дзіц ца да паў то ру і пры мя нен ня 

ра ней вы ву ча на га, а за бяс печ вае 

пад рых тоў ку да на ступ най па зна-

валь най дзей нас ці і атры ман ня 

прак тыч на га во пы ту. Пе ра ку ле нае 

на ву чан не бу ду ец ца на не каль кіх 

ідэ ях: гэ та гуль ня на «тэ ры то рыі 

на ву чэн цаў», вы ка ры стан не раз-

ме шча на га ў ін тэр нэ це вя ліз на га 

аб' ёму ін фар ма цыі, ак тыў насць у 

на ву чан ні, уцяг ну тасць у су мес ную 

ра бо ту ў гру пе.

Пры тра ды цый ным на ву чан ні 

на стаў нік пе рад ае га то выя ве ды, 

а вуч ні вы сту па юць зболь ша га па-

сіў ны мі слу ха ча мі і гле да ча мі, пры 

пе ра ку ле ным — лі дар ская па зі цыя 

на ўро ку на ле жыць не пе да го гу, а 

дзе цям. У на ву чэн цаў ёсць шы ро кія 

маг чы мас ці для по шу ку іс ці ны, вы-

каз ван ня сва іх мер ка ван няў і ідэй.

Эфект 
«са лё на га агур ка»

— А як гэ та вы гля дае на прак-

ты цы?

— На прык лад, пе рад уро кам 

на ву чэн цы гля дзяць ро лік пра цяг-

лас цю ад 5 да 15 хві лін, у якім вы-

кла да ец ца змест бу ду ча га ўро ка 

(ві дэа мож на за мя ніць па ра гра фам 

з пад руч ні ка ці ін шым рэ сур сам). 

До ма, сеў шы ў зруч нае крэс ла, ву-

чань уклю чае ві дэа на план шэ це 

на YоuTubе, якое на стаў нік за пі саў 

для сва іх вуч няў або даў спа сыл ку 

на ад па вед ны рэ сурс. Атрым лі вае 

ве ды з да па мо гай лю бі мых тэх ніч-

ных срод каў. Але гэ та мо жа быць 

не толь кі ві дэа за піс тлу ма чэн ня на-

стаў ні ка, а ві дэа рэ парт ажы «з мес-

ца па дзей», урыў кі з тэ ле пе ра дач, 

ін тэр в'ю, слайд-шоу, ін тэр ак тыў ны 

ма тэ ры ял — вы бар у на стаў ні ка 

шы ро кі. Да лей ён вы кон вае за-

дан не: склас ці план, па раў наль ную 

таб лі цу, ло гі ка-сэн са вую ма дэль, 

схе му, ко мік сы, ін фаг ра фі ку, мо жа 

сфар му ля ваць пы тан ні, якія ўзнік лі 

ў пра цэ се са ма стой на га вы ву чэн-

ня ма тэ ры я лу. Да рэ чы, за ўва жа-

на, што чым больш дзе ці ву чац ца 

ў шко ле, тым ра дзей яны за да юць 

пы тан ні, бо на стаў нік ста віць ад-

 зна кі не за пы тан ні, а за ад ка зы. 

А лю дзі, якія не ўме юць фар му ля ваць 

пы тан ні, пос пе ху ў жыц ці не да б'юц-

ца, нель га, на прык лад, стаць прад-

пры маль ні кам, ка лі ты не мо жаш 

па ста віць пра віль нае пы тан не.

Ка лі неш та не зра зу ме ла, ву-

чань мо жа яшчэ раз пра гля дзець 

ві дэа ма тэ ры ял, звяр нуц ца праз 

са цы яль ную сет ку да на стаў ні ка 

або да сва іх ад на клас ні каў. Ра зам 

з да маш нім за дан нем дзі ця атрым-

лі вае і кры тэ рыі ацэн кі, якія мо гуць 

стаць ары ен ці рам і для баць коў. 

Кры тэ рыі мо гуць быць у на стаў ніц-

кім бло гу, элект рон ным жур на ле, 

на асоб ных ліс тах па пе ры або ў 

смарт фо нах вуч няў (яны мо гуць 

іх прос та сфа та гра фа ваць). А на 

са мім уро ку на ву чэн цы на бы ва юць 

ужо во пыт прак тыч на га пры мя нен-

ня атры ма ных ве даў.

На прык лад, пад час гру па вой 

ра бо ты яны аб мень ва юц ца рас-

пра ца ва ны мі до ма схе ма мі, кар-

та мі, таб лі ца мі, аб мяр коў ва юць іх 

і ацэнь ва юць па пра па на ва ных на-

стаў ні кам кры тэ ры ях, вы бі ра юць 

тыя з іх, якія вар та па ка заць уся му 

кла су, аб мяр коў ва юць пы тан ні па 

но вым ма тэ ры я ле, на якія яны до-

ма не знай шлі ад ка зы. У пра цэ се 

аб мер ка ван ня ад бы ва ец ца ўза е-

ма на ву чан не, і ў тэ му па гру жа юц-

ца на ват тыя вуч ні, якія не вы ка на-

лі да маш няе за дан не (на зі ра ец ца 

эфект «са лё на га агур ка»).

Са мая вя лі кая част ка ўро ка — 

прак тыч ная: на ву чэн цы вы кон -

ва юць і рэ пра дук тыў ныя, і кам пе-

тэн тас на-ары ен та ва ныя за дан ні. 

Пе ра важ на пра цу юць у гру пах. 

Каш тоў насць пе ра ку ле на га ўро-

ка за клю ча ец ца ме на ві та ў маг-

чы мас ці вы ка рыс тоў ваць ву чэб ны 

час для гру па вых за ня ткаў, ка лі 

ідзе су мес ны пра цэс аб мер ка ван-

ня змес ту тэ а рэ тыч на га ма тэ ры-

я лу, яго пры мя нен ня на прак ты-

цы, пры мя нен ня ў но вай сі ту а цыі 

і су пра цоў ніц тва, ства рэн не но ва-

га ву чэб на га пра дук ту. На стаў нік 

вы кон вае фак тыч на функ цыі ка-

ар ды на та ра і кан суль тан та, за бяс-

печ вае пра дук цый ную гру па вую 

ра бо ту і аказ вае да па мо гу праб-

лем ным на ву чэн цам.

Баць коў — у са юз ні кі!
— Ка лі я пра віль на ра зу мею, 

то пе да гог пе ра стае быць цэнт-

раль най фі гу рай у на ву чаль ным 

пра цэ се. Ці га то вы яны змі рыц ца 

са стра тай свай го ста ту су? І як 

да іна ва цыі ста вяц ца баць кі?

— Для та го каб пра сяк нуц ца 

ідэ яй пе ра ку ле на га на ву чан ня, 

трэ ба як мі ні мум ад чу ваць ся бе 

па-за зо най кам фор ту, ра зу мець, што

так, як ты ву чыў ра ней, з су час ны-

мі дзець мі ўжо не пра цуе. Трэ ба 

ра зу мець сут насць гэ тай тэх на ло-

гіі, зна ё міц ца з па спя хо вы мі пры-

кла да мі і доб ра ары ен та вац ца ў 

роз ных рэ сур сах. А та кіх рэ сур саў 

без ліч: акра мя зга да ных ро лі каў 

Ака дэ міі Ха на гэ та элект рон ныя 

біб лі я тэ кі і эн цык ла пе дыі, на ву ко-

ва-па пу ляр ныя ар ты ку лы, сай ты 

з ін тэр ак тыў най ві зу а лі за цы яй па 

ўсіх прад ме тах, ілюст ра цый ныя ві-

дэа. Зу сім не аба вяз ко ва са мо му 

за піс ваць свае ві дэа ро лі кі. 

Да та го ж усе ўро кі 

не мо гуць быць пе ра ку ле ны мі. 

З не ка то рым ву чэб ным 

ма тэ ры я лам прос та 

не маг чы ма ра за брац ца без 

да па мо гі на стаў ні ка. Та кіх 

уро каў мо жа быць тры, пяць 

ці пят нац цаць за год. Доб ра, 

ка неш не, ка лі пе ра ку ле ныя 

ўро кі пра вод зяць на стаў ні кі 

на роз ных прад ме тах.

Баць кі мо гуць не пры няць іна-

ва цыю, та му што іх у шко ле ву чы лі 

па-ін ша му. Та му асаб лі ва важ ная 

тлу ма чаль ная ра бо та з баць ка мі 

і ўста наў лен не з імі парт нёр скіх 

ад но сін. Важ на даць зра зу мець, 

што ву чэб ная пе ра груз ка ад бы ва-

ец ца час цей за ўсё не з пры чы ны 

аб' ёму за дан няў, а з пры чы ны іх 

не пры ця галь нас ці. А пе ра ку ле нае 

на ву чан не ро біць ву чо бу за хап-

ляль най. Ка лі ці ка ва, то гэ та не 

стам ляе... Пе да го гі з на шых іна-

ва цый ных пля цо вак кан ста ту юць, 

што коль касць ма ты ва ва ных дзя-

цей па вя ліч ва ец ца, та му што ім 

ву чыц ца ці ка ва.

Вель мі важ на, што Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі пад трым лі вае 

іна ва цый ныя пра ек ты, бо ў нас 

ёсць маг чы масць апра бі-

ра ваць тое, ча го ня ма ў 

ма са вай прак ты цы. А ка лі 

ўсе бу дуць пра ца ваць ад-

ноль ка ва, то ад бу дзец ца 

«кан сер ва ван не» сіс тэ мы, 

і гэ та бу дзе пра ва ка ваць 

на ша ад ста ван не ад па-

спя хо вых аду ка цый ных 

сіс тэм све ту.

Спа дзя ю ся, я пе ра ка наў 

вас у тым, што іс нуе ня ма-

ла пры чын для пе ра куль-

ван ня на ву чан ня. Мож на 

ска заць, што пе ра ку ле нае 

і ёсць нар маль нае на ву-

чан не, а тра ды цый нае — 

пе ра ку ле нае, па коль кі пры 

ім на ву чэн цы па збаў ле ны 

маг чы мас ці ву чыц ца са ма-

стой на. На пэў на, бу ду чы ня 

ўсё ж та кі за пе ра ку ле ным 

на ву чан нем...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПЕ РА КУ ЛЕ НЫ ЎРОК ЦІ ТРА ДЫ ЦЫЙ НЫ?
Як зра біць, каб у вуч няў за га рэ лі ся во чы...

«Мы па збаў ля ем дзя цей бу ду чы ні, ка лі пра цяг ва ем ву чыць 

сён ня так, як ву чы лі гэ та му ўчо ра», — ка заў Джон Дзьюі, 

аме ры кан скі фі ло саф і пе да гог. Жыц цё змя ня ец ца 

з фан тас тыч най хут ка сцю. Аб' ёмы ін фар ма цыі па вя ліч ва юц ца 

што год удвая. Дзе ці не рас ста юц ца са сва і мі га джэ та мі, 

фак тыч на жы вуць у се ці ве. Але ці шмат змя ні ла ся ў на шай 

шко ле за сто апош ніх га доў? Та му пы тан не, як ву чыць, якія 

ме та ды і тэх на ло гіі вы ка рыс тоў ваць, ак ту аль нае сён ня як ні ко лі. 

Трэ ці год за пар у Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца іна ва цый ны пра ект 

па апра ба цыі пе ра ку ле на га на ву чан ня, у якім за дзей ні ча ны 

13 уста ноў аду ка цыі: тры з Мін ска, ас тат нія — 

з рэ гі ё наў. Ёсць ся род іх і гім на зіі, і сель скія шко лы. Пра тое, 

на вош та пе ра куль ва юць урок, як пра цуе та кая ма дэль і якія яна 

мае пе ра ва гі, — мы гу та рым з на ву ко вым кі раў ні ком пра ек та, 

пра фе са рам ка фед ры пе да го гі кі і ме недж мен ту аду ка цыі Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 

Мі ка ла ем ЗА ПРУД СКІМ.

«Важ на сфар мі ра ваць у 
дзя цей жа дан не, па трэ бу, 
звыч ку і ўмен не ву чыц ца, 
а так са ма са цы яль ныя 
кам пе тэн цыі».

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.


