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НЕ РОК-ЗОР КА, 
А ПЕ ДА ГОГ

Ка ры мае са ра ка га до вы пе да-
га гіч ны до свед, пры чым больш 
як 30 га доў ён уз на чаль ваў шко-
лу, якая ста ла сім ва лам фін ска га 
аду ка цый на га цу ду. Паў та ра го да 
та му ён па кі нуў свой пост і з та го 
ча су стаў свое асаб лі вым па слом 
фін скай аду ка цыі. У Бе ла русь яго 
за пра сі ла кам па нія «А-100 Дэ ве-
лоп мент», якая збі ра ец ца ўзво дзіць 
у мік ра ра ё не Но вая Ба ра вая «шко-
лу бу ду чы ні». Для та го каб умяс ціць 
усіх ах вот ных па слу хаць фін ска га 
пе да го га, да вя ло ся аран да ваць 
кан цэрт ную за лу «Мінск». Пры чым 
геа гра фія ўдзель ні каў не аб ме жа-
ва ла ся ста лі цай — на су стрэ чу за-
рэ гіст ра ва лі ся пе да го гі і ды рэк та ры 
школ з усіх аб лас ных цэнт раў і з 
шэ ра гу рай цэнт раў. Доб ра ах вот на, 
пас ля пра цоў на га дня ў вя чэр ні час 
яны пры еха лі ў Мінск, каб знай сці 
ад ка зы на свае пы тан ні ці па цвяр-
джэн не сва ім дум кам. І, на пэў на, 
знай шлі, бо не ад на ра зо ва вы ступ-
лен не гос ця пе ра ры ва ла ся апла-
дыс мен та мі...

— Я ўра жа ны! Столь кі лю дзей, 
быц цам бы я рок-зор ка, але на сам-
рэч я звы чай ны на стаў нік. Вы, на-
пэў на, не ту ды тра пі лі, — па жар-
та ваў Ка ры. — У мя не час та пы та-
юц ца, у чым за клю ча ец ца сак рэт 
фін скай сіс тэ мы аду ка цыі? Ад каз-
ваю: ка рот кі школь ны дзень, шмат 
пе ра пын каў для гуль няў, ма ла хат-
ніх за дан няў і доў гія ка ні ку лы. Вы 
ду ма е це, што я зноў жар тую? Але 
тое, што я ска заў, сапраўды вель мі 
бліз ка да праў ды...

ПРЭ СТЫЖ НАЯ 
ПРА ФЕ СІЯ

Сур' ёз на пра не аб ход насць рэ-
фар ма ван ня шко лы ў Фін лян дыі 
за ду ма лі ся ў 70-я га ды ХХ ста год-
дзя.

— У нас ня ма, на прык лад, наф-
ты, як у Нар ве гіі. Так, у нас ёсць 
лес, але ж мы не мо жам бяс кон-
ца пра да ваць «зя лё нае зо ла та». 
Та му вы ра шы лі зра біць стаў ку на 
аду ка цыю, якая па він на стаць на-
шым моц ным бо кам, — тлу ма чыць 
Ка ры. — З гэ тай пры чы ны вель мі 
шмат на ма ган няў бы ло пры кла дзе-
на і для пад рых тоў кі на стаў ні каў, 
і для пе ра мен у шко ле.

Пра фе сія на стаў ні ка ў Фін лян-
дыі вель мі па ва жа ная, та му ў ВНУ 
ідзе толь кі доб ра пад рых та ва ная 
мо ладзь. Ра ней дзей ні ча ла пра-
ві ла — дзяў чат і хлоп цаў на бі ра лі 
«пяць дзя сят на пяць дзя сят», але 
ця пер та кі па ды ход лі чыц ца су-
праць за кон ным, та му ад бі ра юць 

вы ключ на па ве дах. А па коль кі 
дзяў ча ты дэ ман стру юць леп шую 
пад рых тоў ку, іх прад стаў ніц тва ў 
пра фе сіі па вя ліч ва ец ца. На ву чан не 
ў ма гіст ра ту ры — аба вяз ко вае для 
ўсіх бу ду чых на стаў ні каў, якіх рых-
ту юць быць яшчэ і да след чы ка мі. 
Бу ду чых пе да го гаў ву чаць ана лі зу 
сва ёй ра бо ты і глы бо ка му ра зу мен-
ню ўсіх пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца 
ў дзі ця чым ка лек ты ве.

Па чат ко вая шко ла ў Фін лян-
дыі — шас ці га до вая. А ба за вую 
аду ка цыю вуч ні атрым лі ва юць на 
пра ця гу дзе вя ці га доў. Да лей яны 
вы бі ра юць: або ідуць у стар шую 
шко лу з пры цэ лам на вы шэй шую 
аду ка цыю, або вы бі ра юць пра фе-
сій на-тэх ніч ную пад рых тоў ку.

— У стар шых кла сах шко лы 
мож на ад на ча со ва атрым лі ваць 
яшчэ і пра фе сію. Жа дан не ву чыц-
ца не за ле жыць ад даб ра бы ту сям'і. 
Аду ка цыя для ўсіх бяс плат ная. Фін-
скі ўрад уклад вае срод кі ў дзяр жаў-
ную сіс тэ му аду ка цыі, каб пад трым-
лі ваць яе ў ад па вед нас ці з са мы мі 
вы со кі мі стан дар та мі. Гэ та сіс тэ ма 
за бяс печ вае роў насць для ўсіх і ва 
ўсіх шко лах: бяс плат ныя пад руч-
ні кі, абе ды для вуч няў... У нас не 
ўзні кае сі ту а цый, ка лі ад на шко ла 
больш па пу ляр ная, та му што там 
ство ра ны ней кія асаб лі выя ўмо вы 
для на ву чан ня, якіх ня ма ў ін шых 
шко лах.

ТЭ АТР 
АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА!

У Фін лян дыі ўсё бу ду ец ца на 
да ве ры. Пры чым гэ та да ты чыц ца 
ўся го гра мад ства. Урад да вя рае 
мяс цо вым му ні цы па лі тэ там, мяс-
цо выя ор га ны ўла ды да вя ра юць 
ды рэк та ру шко лы, ды рэк тар шко-
лы — на стаў ні кам, а баць кі да вя-
ра юць шко ле. Ад но з асноў ных да-
сяг нен няў школь най рэ фор мы — 
ад сут насць школь ных ін спек та раў. 
У пра фе сію ідуць най леп шыя, якіх 
не трэ ба кант ра ля ваць, яны са мі 
ўсё зро бяць для сва ёй пра фе сій най 
са ма рэа лі за цыі.

— Мы па кла лі ка нец школь-
ным пра вер кам, бо ўсе на стаў ні-
кі ве да юць, што ін спек цыя — гэ-
та тэ атр: ты апра на еш кас цюм, 
галь штук, усе су стра ка юць ін-
спек та ра, усмі ха юц ца яму, дзе ці 
на пу жа ныя, ба яц ца што-не будзь 
зра біць ці ска заць не так, а ка лі 
пра вер ка сы хо дзіць, мы ўсе вы-
ды ха ем: «Ну дзя куй бо гу, за раз 
вер нем ся да нар маль на га жыц-
ця», — ка жа Ка ры.

У фін скай шко ле шмат га доў 
дзей ні чае сіс тэ ма са ма ацэн кі. Яна 
мае трох га до вы цыкл. Пас ля за-
кан чэн ня кож на га цык ла баць кам, 
су пра цоў ні кам шко лы і на ву чэн цам 
на кі роў ва ец ца ан ке та, па вы ні ках 
якой вы зна ча юц ца дзе сяць кі рун-
каў, па якіх шко ла па ка за ла ся бе 
доб ра, і дзе сяць кі рун каў, дзе яна 
ад стае. З іх вы бі ра юц ца тры тэ мы, 
на якіх да вя дзец ца скан цэнт ра-
ваць свае на ма ган ні ў най блі жэй-
шы час.

— Рэ гу ляр ныя пра вер кі і ма-
ні то рын гі ў нас не пра вод зяц ца, 

хоць у не ка то рых кра і нах лі чаць, 
што дзя цей трэ ба па ста ян на тэс-
ці ра ваць і эк за ме на ваць. Маў ляў, 
так мож на вы явіць, на коль кі доб ра 
вуч ні пад рых та ва ны. Мае ка ле гі з 
ЗША і Вя лі ка бры та ніі скар дзі лі ся, 
што вель мі ста мі лі ся ад шмат лі кіх 
пра ве рак, — пад крэс лі вае Ка ры. — 
Пер шы сур' ёз ны тэст на шы вуч ні 
пра хо дзяць пас ля за кан чэн ня ся-
рэд няй шко лы, пе рад па ступ лен-
нем ва ўні вер сі тэт. На цы я наль ны 
са вет па аду ка цыі мо жа вы ба рач на 
ўзяць не каль кі школ і пра ве рыць іх 
па ней кіх дыс цып лі нах, каб пе ра ка-
нац ца, што сіс тэ ма доб ра пра цуе 
паў сюд на. Гэ та як здаць ана ліз кры-
ві — ка лі ты ідзеш да ўра ча, у ця бе 
ж не бя руць усю кроў, а толь кі не-
каль кі кро пель. Тут дзей ні чае та кая 
ж ло гі ка: прад ме там для ана лі зу 
вы ба рач на ста но вяц ца не вя лі кія 
гру пы па ўсёй кра і не. Школь ная рэ-
фор ма па кла ла ка нец кан ку рэн цыі 
за кошт ней кіх ліч баў. У нас ня ма 
не аб ход нас ці да каз ваць, што твая 
шко ла леп шая за су сед нюю.

У Фін лян дыі ня ма рэ фор маў, якія 
спус ка юц ца звер ху. Мі ніс тэр ства і 
ад мі ніст ра цыя ні чо га не на вяз ва-
юць, усё заў сё ды аб мяр коў ва ец ца з 
на стаў ні ка мі. Су пра цоў ніц тва і дыя-
лог з пе да го га мі — вель мі важ ны 
мо мант у фін скай шко ле. Пры чым у 
на стаў ні каў поў ная аў та но мія. Яны 
мо гуць вы бі раць тую ме то ды ку, 
якую лі чаць эфек тыў най. На стаў-
ні кі — экс пер ты, і яны са мі вы ра-
ша юць, як ву чыць дзя цей.

ЗНАЙ СЦІ КЛЮ ЧЫК 
ДА КОЖ НА ГА

Асоб ная тэ ма — сіс тэ ма пад-
трым кі. Яна па він на быць ака за на 
вуч ню ад ра зу, як толь кі з'я ві лі ся 
пер шыя праб ле мы, каб па ру шын-
ка не пе ра тва ры ла ся ў бер вя но. 
Умя шан не на ран нім эта пе вель-
мі важ нае. Ка лі на стаў нік сам не 
спраў ля ец ца, ён мо жа за пра сіць 
пе да го га па асаб лі вых па трэ бах. 
Яны ра зам рас пра цоў ва юць спе-
цы яль ную пра гра му пад трым кі. А ў 
вель мі сур' ёз ных сі ту а цы ях дзі ця 
мо гуць пе ра вес ці ў не вя лі кую групу 
(не больш за 10 вуч няў). З та кі мі 
гру па мі пра цу юць на стаў нік, пе-
да гог па спе цы яль ных па трэ бах, 
са цы яль ны ра бот нік, які звя за ны з 
га рад ской ар га ні за цы яй са цы яль-
ных ра бот ні каў, псі хо лаг, школь ная 
мед сяст ра... Але на ват ка лі дзя цей 
пе ра вод зяць у спе цы яль ныя гру пы, 
усё роў на імк нуц ца, каб не ка то рыя 
прад ме ты яны вы ву ча лі ў вя лі кіх 
гру пах, а ка лі ў ву чо бе з'я віў ся 
прагрэс, та кі ву чань мо жа вяр нуц ца 
ў свой клас.

— Якая ра бо чая аб ста ноў ка 
лі чы ла ся ідэа льнай у шко ле сто 
га доў та му? — па ці ка віў ся Ка ры 
ў бе ла рус кіх пе да го гаў. — Ка лі ў 
кла се — ці шы ня, усе ся дзяць за 
парт амі, раз маў ляе толь кі на стаў-
нік, вуч ню трэ ба пад няць ру ку і 

да ча кац ца да зво лу, каб штось ці 
ска заць. Ка лі ён дрэн на ся бе па во-
дзіць, яго вы га ня юць з кла са. Сён ня 
та кія па ды хо ды не ак ту аль ныя. Ка лі 
ёсць праб ле ма, яе трэ ба вы ра шаць, 
а ка лі дзі ця прос та вы гнаць з кла са, 
яно вер нец ца, але ра зам са сва ёй 
ня вы ра ша най праб ле май.

Лі чыц ца, што да кож на га вы-
ха ван ца пе да го гі па він ны знай сці 
па ды ход. Ка лі ме тад у ра бо це з вуч-
нем не пра цуе, зна чыць, гэ та не той 
ме тад. За да ча пе да го га — за бяс пе-
чыць су мес нае на ву чан не дзя цей з 
роз ны мі па трэ ба мі, да па маг чы кож-
на му вы ха ван цу знай сці ап ты маль-
ны спо саб да сяг нен ня мэ ты. Пад-
трым ка дзі ця ці ў шко ле эка но міць 
іс тот ныя дзяр жаў ныя срод кі. Ка лі 
ву чань вы клю ча ец ца са шко лы, ён 
ста но віц ца бес пра цоў ным і ні ко лі не 
бу дзе пла ціць па да ткі. Мо жа стаць 
нар ка ма нам, зла чын цам, тра піць у 
тур му. Для яго сям'і — гэ та ка та-
стро фа, а для гра мад ства — за над-
та вы со кая пла та.

— Ра ней ад школь ні каў па тра ба-

ва ла ся ве даць ста лі цы ўсіх дзяр жаў, 
наз вы рэк, мност ва дат... На стаў нік 
вы лі ваў вяд ро ін фар ма цыі на вуч ня, 
а по тым гэ та ін фар ма цыя вы лі ва ла-
ся з яго ро та. Ву чань быў па сіў ным 
яе спа жыў цом, — пра цяг вае фін скі 
экс перт. — Сён ня, ка лі ў кож на га 
з нас у кі шэ ні смарт фон, ня ма не-
аб ход нас ці ўсё ве даць на па мяць. 
Па тра бу ец ца ба за вы ўзро вень ве-
даў, каб ра зу мець тую ін фар ма цыю, 
якую мож на знай сці ў «гуг ле». Ку ды 
больш важ на на ву чыць сва іх вуч-
няў быць гнут кі мі, ус пры маль ны-
мі да ўся го но ва га, іна ва цый ны мі, 
умець ар га ні зоў ваць по шук но-
вых ра шэн няў. Прак тыч ныя на ву кі 
ады гры ва юць вя лі кую ро лю, та му 
мы ву чым сва іх вы ха ван цаў кры тыч-
на мыс ліць і са мім ства раць но вую 
ін фар ма цыю. Гэ та зу сім ін шы па ды-
ход да на ву чан ня.

АД ЗНА КА 
ЦІ ВУС НЫ 
КА МЕН ТА РЫЙ?

Уро кі доў жац ца 45 хві лін. Пра цяг-
ласць пе ра пын каў — 15 хві лін. Калі 
ўро кі аб' яд ноў ваюц ца, пе ра пы нак 
скла дае 30 хві лін. Гэ та той час, які 
вуч ні па він ны пры свя ціць ак тыў ным 
гуль ням, па жа да на на све жым па-
вет ры. Фі ны ўпэў не ны, што ў дзя-
цей нель га ад бі раць дзя цін ства. 
Яны па він ны гу ляць і кан так та ваць 
з ра вес ні ка мі. На ват тое, што мы 
на зы ва ем «мар на ван нем ча су», на-
са мрэч вель мі важ нае для іх. Ме на-
ві та та му ні хто не пад га няе дзя цей 
з ву чо бай і не па тра буе, каб ма лыя, 
якія пры хо дзяць у пер шы клас, уме лі 
чы таць і лі чыць. Тут упэў не ны, што 
ўся му свой час.

Для ацэнь ван ня ў фін скіх шко-
лах вы ка рыс тоў ва ец ца дзе ся ці-
баль ная шка ла. 8 лі чыц ца доб рай 
ад зна кай, 9 і 10 — вы дат най, а 4 — 
гэ та фі яс ка. Але ад зна ка зна чыць 
не вель мі мно га, ку ды больш важ на 
атры маць вер баль ную зва рот ную 
су вязь, вус ны ка мен та рый, асаб лі-
ва ў па чат ко вых кла сах, дзе ба лы 
ўво гу ле не вы стаў ля юц ца.

«Лю бая ад зна ка, вы стаў ле ная 
на стаў ні кам, у мно гім суб' ек тыў ная, 

у ёй ня ма адзі най праў ды. Вось ча-
му ву чань, яко га аца ні лі ў ба лах, 
асаб лі ва ка лі ён су мня ва ец ца ў 
спра вяд лі вас ці ацэнь ван ня, па ві нен 
мець маг чы масць атры маць ад на-
стаў ні ка пра мую зва рот ную су вязь, 
а пе да гог па ві нен рас тлу ма чыць, 
на чым ба зі ра ва ла ся яго ад зна-
ка, — пад крэс лі вае Ка ры. — Пе да-
гог ста віць мэ ты ра зам з вуч нем, 
тлу ма чыць, ча го ён ад яго ча кае, 
та му ацэн ка ро біц ца праз рыс тай і 
зра зу ме лай».

У фін ска га экс пер та па ці ка ві лі-
ся, як мож на сты му ля ваць дзі ця без 
вы стаў лен ня ад зна кі? «Школь ні ка 
трэ ба па раў ноў ваць не з ін шы мі 
вуч ня мі ў кла се, а з са мім са бой. 
Каб дзі ця ра зу ме ла, на коль кі яно 
па спя хо вае сён ня, як раз ві ва ец ца, 
ці да лё ка прай шло на пе рад у па-
раў на нні з па пя рэд нім го дам. Гэ-
та да па ма гае вуч ню ба чыць свой 
прагрэс, ста віць улас ныя мэ ты і 
раз ві вац ца бес пе ра пын на», — ад-
ка заў Ка ры.

АД КРЫЦЬ ВОК НЫ 
І ДЗВЕ РЫ

Па між на стаў ні ка мі і пе да го га-
мі ў фін скіх шко лах прак ты ку юц ца 
вель мі дэ ма кра тыч ныя па на шых 
мер ках ста сун кі. «Мае вуч ні маг лі 
мне ска заць: «Пры ві тан не, Ка ры!» 
ці «Пры ві тан не, Рэ ксі!» («Рэ ксі» — 
гэ та мя нуш ка ды рэк та ра шко лы), 
але я не ба чу ў гэ тым ні чо га крыўд-
на га, — ка жа фін скі пе да гог. — Та кі 
зва рот ні коль кі не змян шае мой аў-
 та ры тэт ся род вуч няў. Аў та ры тэт 
пры хо дзіць праз пра фе сі я на лізм і 
за ва ёў ва ец ца на ўро ках. Ка неш не, 
заў сё ды зной дуц ца не каль кі ча ла-
век, якія ін тэр прэ ту юць сі ту а цыю 
па-свой му, та му трэ ба бу дзе аб мер-
ка ваць яе з усім кла сам. Гэ та як 
дрэ сі роў ка са ба кі. Ка лі ўвесь час 
біць свай го га да ван ца, вы яго ні чо-
му не на ву чы це, акра мя як ба яц ца 
гас па да ра. А ка лі вы ра зам з дзець-
мі бу дзе це ву чыц ца ад каз ваць на 
ры зы кі, зна хо дзіць ра зам ра шэн ні, 
тым больш што ра шэн не час та мо-
жа быць не ад но, да вас аба вяз ко ва 
бу дуць пры слу хоў вац ца».

«Што, на ва шу дум ку, мож на 
бы ло б узяць бе ла рус кай шко ле з 
фін скай, каб па клас ці па ча так пе-
ра ме нам у сіс тэ ме аду ка цыі?», — 
за пы та лі ся ў Ка ры Лаў хі ву о ры бе-
ла рус кія пе да го гі.

— Лю быя змя нен ні ў школь най 
сіс тэ ме па тра бу юць вель мі шмат 
ча су, та му трэ ба быць цярп лі вы-
мі. Я ду маю, што ўсё па чы на ец ца з 

пад рых тоў кі на стаў ні ка плюс трэ ба 

даць шко ле да стат ко ва рэ сур саў, — 
ад ка заў экс перт. — Не аб ход на ад-
кры ваць вок ны і дзве ры для між-
на род на га во пы ту, гля дзець, які 
па ды хо дзіць не па срэд на да ва шай 
сіс тэ мы, але нель га прос та ўзяць і 
ска пі ра ваць чу жую школь ную сіс-
тэ му, та му што шко ла і аду ка цыя 
вель мі моц на звя за ны з гіс то ры яй 
і куль ту рай кан крэт най кра і ны. Але 

ў лю бым вы пад ку на стаў ні кам трэ-
ба да ваць больш сва бо ды і маг-
чы масць уплы ваць на тыя пра-
цэ сы, што ад бы ва юц ца ўнут ры 
шко лы. Вель мі важ на, каб шко ла мі 
кі ра ва лі тыя лю дзі, якія са мі бы лі 
на стаў ні ка мі, ста я лі пе рад кла сам 
і за ва ёў ва лі ўва гу вуч няў што дня. 
І каб быў па ста ян ны дыя лог па між 
ад мі ніст ра цы яй і пе да го га мі. Шко-
ла — гэ та перш за ўсё на стаў нік!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Сак рэ ты фін ска га аду ка цый на га цу ду:
АЎ ТА НО МІЯ, ДА ВЕР, ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ І РОЎ НАСЦЬ

У Фін лян дыі школь ная фор ма — гэ та джын сы і ху дзі (талс тоў ка), 
пры чым так апра на юц ца там не толь кі дзе ці, але і пе да го гі. Усё 
вель мі не афі цый на. Вуч ні звяр та юц ца да сва іх на стаў ні каў па іме-
ні. Сі ту а цыя, ка лі на ўро ку га во рыць толь кі пе да гог, не маг чы мая. 
Школь ні каў не пры му ша юць за па мі наць мност ва ін фар ма цыі, 
якую без праб лем мож на знай сці ў ін тэр нэ це, за тое ву чаць, як 
яе шу каць. У ад ной шко ле ву чац ца дзе ці з са мых роз ных сем' яў, 
не за леж на ад іх да хо даў, і, ка неш не, дзе ці міг ран таў. У кра і не 
прак ты ку ец ца тэ ры та ры яль ны прын цып за ма ца ван ня за ўста-
но вай аду ка цыі — рын ку школ не іс нуе. Ва ўсіх без вы клю чэн ня 
на ву чаль ных уста но вах для дзя цей ства ра юц ца ад ноль ка выя ўмо-
вы. Га лоў ны прын цып — роў ныя стар та выя маг чы мас ці для ўсіх. 
Пры ват ная шко ла ў кра і не толь кі ад на, пры чым раз лі ча на яна на 
дзя цей біз нес ме наў і дып ла ма таў, якія вы му ша ны час та змя няць 
мес ца жы хар ства (з улі кам гэ тай спе цы фі кі там дзей ні чае між-
на род ная пра гра ма). Пра асаб лі вас ці фін скай сіс тэ мы школь най 
аду ка цыі, якая за рэ ка мен да ва ла ся бе як ад на з са мых па спя хо вых 
у све це, рас ка заў пад час свай го май стар-кла са ў Мін ску не за леж-
ны кан суль тант у сфе ры аду ка цыі Ка ры ЛАЎ ХІ ВУ О РЫ.

У пра фе сію ідуць най леп шыя, 
якіх не трэ ба кант ра ля ваць, 
яны са мі ўсё зро бяць 
для сва ёй пра фе сій най 
са ма рэа лі за цыі.

Фі ны ўпэў не ны, што ў дзя цей 
нель га ад бі раць дзя цін ства. 
Ме на ві та та му ні хто 
не пад га няе дзя цей з ву чо бай 
і не па тра буе, каб ма лыя, якія 
пры хо дзяць у пер шы клас, 
уме лі чы таць і лі чыць.

Па ра ды 
Ка ры Лаў хі ву о ры 

баць кам:
Еш це ра зам з дзець мі. Кан-

так туй це з дзець мі. Чы тай це 
ра зам з імі. Ха дзі це ра зам у 
тэ атр ці кі но. Тлу мач це не зра-
зу ме лае. Ца луй це і аб ды май це 
дзя цей. І будзь це для іх да рос-
лым, а не сяб рам.


