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РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

ПЛЮ СЫ І МІ НУ СЫ
— Мне бы ло не ве ра год на 

скла да на пе рай сці ў ан лайн, та му 

што я ме ла спра ву з пер ша клас-

ні ка мі, — рас ка за ла на стаў ні ца 

па чат ко вых кла саў ла гой скай 

ся рэд няй шко лы № 1 Свят ла-

на ІВА НЮ ШЫ НА. — А ў са ка ві-

ку, ка лі дзе ці пе ра ста лі ха дзіць у 

шко лу, мы па пла не па він ны бы лі 

ву чыц ца пі саць — гэ та зна чыць, 

ву чыц ца тры маць руч ку, ва дзіць 

ру кой па ліс це, і аб са лют на не зра-

зу ме лым бы ло, як гэ та ра біць. Па-

ча ла шу каць ва ры ян ты плат фо мы 

і сэр ві сы, якія мож на вы ка рыс тоў-

ваць. У вы ні ку ма ёй па моч ні цай 

ста ла плат фор ма для на ву чан ня 

Core. Яна да зва ляе ўстаў ляць ві-

дэа, ілюст ра цыі, ін тэр ак тыў ныя 

прак ты ка ван ні, да да ваць эле мен-

ты тэс ці ра ван ня, апы тан ня, аў-

дыя за пі сы з улас ным го ла сам для 

тлу ма чэн ня ма тэ ры я лу. Па коль кі 

мае вуч ні яшчэ не вель мі доб ра 

чы та юць, я ра бі ла стаў ку на га ла-

са выя фай лы. Асаб лі ва скла да на 

мне да ва ла ся зва рот ная су вязь, 

каб дзе ці зра зу ме лі, над чым ім 

яшчэ трэ ба па пра ца ваць, а што 

атры ма ла ся ў іх най ле шым чы-

нам. Праў да, я амаль упэў не на, 

што ка лі су стрэ ну ся з усі мі ма і мі 

вуч ня мі 1 ве рас ня (і з ты мі, хто 

быў у ан лай не, і з ты мі, хто на вед-

ваў шко лу), то ўба чу роз ні цу, та му 

што я не ўсіх іх тры ма ла за ру ку, 

ка лі гэ та бы ло па трэб ным. Але 

бы лі ў мя не і са праўд ныя ад крыц-

ці. Баць кі скід ва лі мне ві дэа, як іх 

дзе ці са ма стой на, без да па мо гі 

да рос лых за хо дзяць на плат фор-

му, пе ра хо дзяць па спа сыл ках, 

са мі вы кон ва юць за дан ні, за тым 

фа та гра фу юць свае ра бо ты і ад-

праў ля юць іх мне. Мне зда ец ца, 

што гэ та прос та мак сі маль ная са-

ма стой насць для шас ці-ся мі га до-

вых вуч няў. Пры зна ю ся, я бы ла 

ўра жа на. Ка му ан лайн-на ву чан не 

па ды хо дзіць, дык гэ та са ма ар га-

ні за ва ным дзе цям. Але ёсць і дзе-

ці, якім бы ло скла да на на ву чац ца 

ан лайн, праў да, і ў кла се ім так са-

ма бы ло ня прос та ву чыц ца.

— У поў най сту пе ні ан лайн-

аду ка цыя не за ме ніць аф лайн, — 

упэў не на ка жа псі хо лаг і ман тэ-

со ры-пе да гог Але ся ТАЛ ПЕ КА-

МА ХАТА Е ВА. — Для ма лень кіх 

дзя цей вель мі важ ныя аса біс тыя 

ста сун кі. Да та го ж, прын цы пы 

ман тэ со ры-пе да го гі кі на кі ра ва-

ныя на раз віц цё дроб най ма то ры кі 

і па чуц цяў (зрок, слых, смак, нюх). 

Спаз нан не све ту ад бы ва ец ца праз 

до ты кі і так тыль ныя ад чу ван ні. 

Таму ка лі вяс ной нам да вя ло ся 

пе ра хо дзіць у ан лайн, пра вя дзен-

ню 30-хві лін на га ўро ка ў мя не 

па пя рэд ні ча ла пя ці га дзін ная пад-

рых тоў ка. І, му шу за ўва жыць, што 

пос пех дзі ця ці ў не ма лой сту пе ні 

за ле жыць ад уцяг ну тас ці ў пра цэс 

на ву чан ня баць коў.

— Ка лі на шы за ня ткі пе рай-

шлі ў ан лайн, для мя не асноў най 

праб ле май бы ло зра біць так, каб 

яны не пе ра тва ры лі ся ў па эта-

п нае ма ля ван не. Бо та кіх ві дэа 

шмат у ін тэр нэ це і та ды не зра зу-

ме ла, а на вош та мы? — кан ста туе 

кіраў нік сту дыі «Ка ля кі-ма ля кі» 

На тал ля НЯ БОР СКАЯ. — Якія 

я аса біс та за ўва жы ла плю сы ў 

та кім на ву чан ні? Ад ін з іх — гэ та 

па шы рэн не геа гра фіі вы ха ван-

цаў: у нас з'я ві лі ся ін тэр на цы я-

наль ныя гру пы, дзе бы лі дзе ці з 

Із ра і ля, Кіп ра, Ка рэі, Ка на ды. Але 

дзе ці жу рац ца, за сму ча юц ца, ка-

лі ў іх штось ці не атрым лі ва ец ца, 

а я не ма гу па ды сці і шап нуць 

ім штось ці на вуш ка (гэ та ін фар-

ма цыя не пры зна ча на для ўсіх), 

у ан лай не гэ та зра біць не маг чы-

ма. Ёсць і ін шая праб ле ма. Дзі ця 

не мо жа га дзі ну пра вес ці, се дзя-

чы пе рад ма ні то рам. Яму трэ ба 

ўстаць, па ха дзіць, а ка лі на ву чан-

не ад бы ва ец ца ў ан лай не, гэ та 

не маг чы ма зра біць, каб штось ці 

не пра пус ціць.

Пе да го гі кан ста ту юць, што ў 

ан лай не ім не ха па ла, у пер шую 

чар гу, жы во га кан так ту з вуч ня мі. 

Ім бы ло скла да ней ад соч ваць уцяг-

ну тасць дзя цей, скла да ней вы бу-

доў ваць дыс ку сіі і аб мер ка ван не 

праб лем ных пы тан няў. Усё ж та кі 

аду ка цый ны пра цэс (асаб лі ва ў па-

чат ко вай шко ле) мае на ўва зе псі-

ха ла гіч ны кан такт з пе да го гам, калі 

той ма ты вуе, да па ма гае дзі ця ці пе-

ра а доль ваць пэў ныя скла да нас ці. 

Тым не менш яны пры зна юць, што 

ў зме ша най ма дэ лі на ву чан ня (кам-

бі на цыі ан лайн і аф лайн-фар ма таў) 

ёсць буду чы ня.

ІН СТРУ МЕН ТЫ 
ДЛЯ ПЕ ДА ГО ГА

А ў пер шай у Бе ла ру сі ан лайн-

шко ле «Prіme» аб са лют на ўпэў-

не ныя ў перс пек тыў нас ці ан лайн-

на ву чан ня. «Гэ та пер шая шко ла, 

у якую не трэ ба ха дзіць» — так 

яны ся бе па зі цы я ну юць. За ня ткі 

пра хо дзяць у тым мес цы, дзе зна-

хо дзіц ца дзі ця — до ма, на да чы 

або ў да ро зе. Ка лі яно пра пус ці-

ла ўрок, яго за піс да сы ла ец ца на 

элект рон ную скры ню.

Анас та сія ГАН ЧА РО ВА, кіраў-

нік аду ка цый ных пра грам анлайн-

шко лы «Prіme», тлу ма чыць: тое, 

што ад бы ва ла ся ў бе ла рус кіх шко-

лах у чац вёр тай ву чэб най чвэр ці, 

нель га на зваць ні дыс тан цый ным, 

ні ан лайн-на ву чан нем. Той час мно-

гія баць кі не бес пад стаў на пры гад-

ва юць з жа хам.

— А вы ўя ві це са бе клас ны 

эфек тыў ны ўрок у лю бі ма га на-

стаў ні ка ў аф лайн-шко ле. Ан-

лайн-урок — гэта фак тыч на той жа 

ўрок, толь кі ў ан лайн-ася род дзі з 

вы ка ры стан нем ней кіх да дат ко вых 

ін стру мен таў, — за ўва жае Анас та-

сія. — З улі кам та го, што ў дзя цей 

ня ма фі зіч най маг чы мас ці кан так-

та ваць па між са бой на пе ра пын ку, 

яшчэ да па чат ку за ня ткаў трэ ба 

даць ім маг чы масць зра біць гэ та 

на на ву чаль най плат фор ме. Уцяг-

ну тасць у ан лайн-урок за бяс пе-

чыць больш скла да на, та му лепш 

рас па чаць яго з не на вяз лі вай гу-

тар кі або з вы ра шэн ня вы на ход ніц-

кіх за дач. Гэ та да па ма гае дзе цям 

раз ня во ліц ца і за пус кае ра зу мо-

вую дзей насць.

У ад роз нен не ад дыс тан цый-

нага, ан лайн-на ву чан не мае на 

ўва зе, што на стаў нік заў сё ды 

по бач і ад ра зу ад каз вае на тваё 

пы тан не, ка лі та бе па тра бу ец ца 

да па мо га пры вы ка нан ні ней ка-

га за дан ня, ты мо жаш яе атры-

маць ад ра зу, а не праз су ткі па 

элект рон най по шце. Зме на дзей-

нас ці па він на ад бы вац ца кож ныя 

5—7 хві лін. Нель га ўсе 45 хві лін 

прос та ся дзець і гля дзець у эк ран 

ма ні то ра.

Для та го каб урок не пра хо дзіў 

сум на і ма на тон на, мы вы ка рыс-

тоў ва ем роз ныя спо са бы ак ты ві за-

цыі ўва гі дзя цей. Мож на рас па чаць 

з пры цяг нен ня аса біс та га до све ду. 

На прык лад, урок за меж най мо вы 

на тэ му «Ванд роў кі» мож на рас-

па чаць з апо ве ду вуч няў пра тое, 

дзе яны лю бяць ад па чы ваць, якія 

спо са бы пе ра мя шчэн ня вы бі ра юць 

для сва іх ванд ро вак. Мо жам пра-

па на ваць не каль кі ар ты ку лаў без 

за га лоў каў, каб вуч ні шля хам ана-

лі зу іх змес ту па спра ба ва лі са ма-

стой на вы зна чыць тэ му за ня ткаў. 

Та кім чы нам раз ві ва ем і функ цыя-

наль ную аду ка ва насць, якая зна-

хо дзіц ца ў цэнт ры ўва гі між на род-

на га да сле да ван ня PІSA.

На пер шых хві лі нах спра бу ем 

за ча піць тэ май і па ка заць вуч ням 

яе прак тыч ную знач насць. Вель мі 

лю бім ме тад «Кро сэнс», ка лі пра-

па ну ец ца дзе вяць вы яў на ад ным 

слай дзе, а дзе ці, шу ка ю чы ла гіч-

ныя су вя зі па між імі, па він ны вы-

зна чыць тэ му за ня тку. Вы ка рыс-

тоў ва ем ак тыў на ін тэ лект-кар ты і 

мен таль ныя кар ты як доб ры спо-

саб для струк ту ра ван ня ін фар ма-

цыі, пры чым кар ты рых ту юць не 

толь кі пе да го гі, але і вуч ні ў якас-

ці да маш ня га за дан ня. Ак тыў на 

вы ка рыс тоў ва ем вэб-квес ты, дзе 

гуль ня вая фор ма — толь кі аба-

лонка для на ву чан ня.

У ін тэр ак тыў най ра бо це з тэр-

мі на ло гі яй, слоў ні ка вы мі сло ва мі, 

за меж ны мі сло ва мі ў ход ідзе сэр-

віс Quіzlet.com. Вель мі мно гіх ці-

ка віць, як зра біць пра гляд ві дэа ро-

лі каў пад час за ня ткаў мак сі маль на 

ка рыс ным і эфек тыў ным. Усім у 

да па мо гу сэр віс EdPuzzle.com з 

пы тан ня мі да кож на га пра гле джа-

на га эпі зо ду. Па куль не ад ка жаш, 

не змо жаш гля дзець да лей.

Ар га ні зу ем так са ма маз га выя 

штур мы. На эта пе рэ флек сіі вы-

ка рыс тоў ва ем ме тад «3—2—1»: 

на пі саць тры фак ты, якія за пом ніў 

на ўро ку, сфар му ля ваць два пы-

тан ні па но вым ма тэ ры я ле і склас-

ці ад но мер ка ван не па прой дзе най 

тэ ме. Спра бу ем на ан лайн-уро ку 

раз ві ваць і су мес ную ра бо ту, вы-

ка рыс тоў ва ю чы гугл-да ку мен ты 

або ан лайн-дош кі. Сэр віс Coreapp.

org да па ма гае нам за бяс пе чыць 

зва рот ную су вязь і фар мі ру ю чае 

ацэнь ван не.

МІ ФЫ 
ВА КОЛ ХАТ НЯ ГА 
НА ВУ ЧАН НЯ

— Мне вель мі па да ба ец ца та-

кое па няц це, як па за школь ныя 

сем'і, та му што ў ім ад чу ва ец ца 

сва бо да і ін ды ві ду аль насць, — 

кажа псі хо лаг і праф ары ен-

то лаг анлайн-шко лы «Prіme» 

Алена РЖЭЎ ЦКАЯ. — Яны лі-

чаць, што на ву чан не ў дзяр жаў-

ных шко лах — кан сер ва тыў нае 

і не да стат ко ва гнут кае. У па за-

школь ных сем' ях дзе ці ак тыў на 

зай ма юц ца спор там, удзель ні ча-

юць у спа бор ніц твах, на вед ва юць 

твор чыя сту дыі і шко лы. Та кія сем'і 

шмат ванд ру юць, пе ра яз джа юць 

з мес ца на мес ца. І яны шу ка юць 

аль тэр на тыў ныя спо са бы для на-

ву чан ня сва іх дзя цей.

Час та да во дзіц ца чуць пы-

тан не: «Ка лі дзі ця бу дзе цэ лы мі 

дня мі ся дзець до ма і не ха дзіць 

у шко лу, то як яно бу дзе са цы я-

лі за вац ца?» Але пе рай сці на ан-

лайн-аду ка цыю — не азна чае 

за крыць дзі ця до ма і ні ку ды не 

вы пус каць. На ад ва рот, у ма ло га 

з'яў ля ец ца больш воль на га ча су 

для на вед ван ня гурт коў, сек цый, 

пра гу лак, ста сун каў з сяб ра мі, хо-

бі і ін шых за ня ткаў. За браць дзі ця 

на ан лайн-аду ка цыю не азна чае 

пры вя заць яго да лож ка ці ба та-

рэі. На ша жыц цё са мо па са бе — 

вя лі кая кры ні ца са цы я лі за цыі, дзе 

ёсць сяб ры, на вед ван не моў ных 

школ, лет ні каў, кан цэр таў, тэ ат-

раў, му зе яў, ванд роў кі з баць ка мі 

і гэ так да лей. Пры чым, са цы я лі-

за цыя — гэ та ста сун кі не толь кі з 

ра вес ні ка мі, як мно гія па мыл ко ва 

ду ма юць.

Яшчэ адзін міф — хат нія дзе ці 

вы рас та юць за мкну ты мі і са рам лі-

вы мі. Але і ў пер шым, і ў дзя ся тым 

кла се, і ў 40 га доў, ка лі ча ла век — 

ін тра верт, флег ма тык ці ме лан хо-

лік, ён усё роў на лепш па ся дзіць 

до ма з кні гай або га джэ там, чым 

пой дзе са цы я лі за вац ца ў шум ную 

кам па нію. Ёсць так са ма рас паў сю-

джа ны міф, што хоў мску ле ры (дзе-

ці, якія на ву ча юц ца до ма. — Аўт.) 

зна хо дзяц ца ў цяп ліч ных умо вах, 

а шко ла рых туе іх да жыц ця. Пра-

бач це, а як быць з бу лін гам у шко ле, 

які па кі дае моц ныя псі ха ла гіч ныя 

траў мы на ўсё жыц цё? А школь ныя 

пе да го гі час та не лі чаць па трэб ным 

у та кія пра цэ сы ўмеш вац ца.

Я лі чу вель мі важ ным на ву чыць 

дзі ця жыць у гэ тым све це і не стра-

ціць у ім ся бе, умець ра біць вы бар, 

зна хо дзіць апо ру ў скла да ных сі туа-

цы ях, ву чыц ца ка заць «Не» і на ву-

чыць дзі ця та му, што яму не трэ ба 

зна хо дзіц ца там, дзе яму не кам-

форт на. На шы дзе ці рас туць у ліч-

ба вым ася род дзі, і ін тэ гра цыя ў гэ та 

ася род дзе, на мой по гляд, — са мае 

на ту раль нае, што мо жа быць. Ан-

лайн-аду ка цыя да зва ляе свя до ма 

фар мі ра ваць сваё акру жэн не, а зна-

чыць, жыць у боль шай гар мо ніі з 

на ва коль ны мі і з са бой.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВУ ЧО БА БЕЗ НА СТАЎ НІ КА 
КА ЛЯ ДОШ КІ

Як школь ні ку без страт ін тэ гра вац ца ў ліч ба вае ася род дзе?
Пан дэ мія COVІD 19 ста ла сур' ёз ным вы клі кам для сіс тэм аду ка-

цыі ўся го све ту. Тра ды цый нае на ву чан не face-to-face ака за ла ся 

не маг чы мым. З та кой гла баль най праб ле май пе да го гі су тык ну-

ла ся ўпер шы ню.

Больш як 1 млрд 300 млн школь ні каў і сту дэн таў бы лі за кра ну тыя 

ка ран цін ны мі ме ра мі. За крыц цё школ і ВНУ пры вя ло да праб лем 

псі ха ла гіч на га ха рак та ру. У дак ла дзе фон ду Save The Chіldren 

га во рыц ца, што кож ны чац вёр ты школь нік або сту дэнт па цяр пеў 

у су вя зі з са цы яль най іза ля цы яй ад дэ прэ сіі ці стрэ су.

У Ра сіі, Укра і не, Поль шчы, Чэ хіі, Гер ма ніі і ін шых кра і нах, дзе быў 

аб ве шча ны ка ран цін, зра бі лі стаў ку на дыс тан цый ныя фор мы 

на ву чан ня, каб не спы няў ся аду ка цый ны пра цэс. Гэ та быў но вы 

до свед аб са лют на для ўсіх, які ця пер спра бу юць асэн са ваць.

У Маск ве, на прык лад, за ўва жы лі, што на вед валь насць не ка то-

рых ан лайн-уро каў ма тэ ма ты кі ў шко лах пе ра вы ша ла 200 пра-

цэн таў! Як гэ та ста ла маг чы мым? Прос та на ву чэн цы за пра ша лі 

сяб роў з ін шых школ на дыс тан цый ныя ўро кі да сва іх лю бі мых 

на стаў ні каў. І пе да го гі, на ту раль на, не бы лі су праць. Ад бы ва ла ся 

тое, што маг чы ма рэа лі за ваць толь кі ан лайн, бо не пры вя дзе ж 

адзі нац ца ці клас нік свай го сяб ра да ся бе ў шко лу на ўрок ма тэ-

ма ты кі. Маг чы мас ці і эфек тыў насць ан лайн-аду ка цыі, до свед 

пе ра во ду аф лайн-за ня ткаў у ан лайн (тэх ніч ныя ас пек ты, па мыл кі 

і ра шэн ні) ака за лі ся ў цэнт ры ўвагі 3-й кан фе рэн цыі па аль тэр-

на тыў най аду ка цыі.
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