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Кож ны
ў сва ім «ако пе»

На пя рэ дад ні чац вёр тай ву чэб-

най чвэр ці, ка лі ні хто не ўяў ляў са-

бе, як пра ца ваць да лей, на чаль-

нік упраў лен ня агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Іры на Кар жо ва па ве да мі ла, што 

раз гля да ец ца маг чы масць да-

пла ты на стаў ні кам, якія бу дуць 

за дзей ні ча ны ў ін фар ма цый ным 

су пра ва джэн ні школьнікаў, што 

на ву ча юц ца на ад лег лас ці. «Ужо 

ёсць па пя рэд няя да моў ле насць з 

Мі ніс тэр ствам фі нан саў. Пра тое, 

якія гэ та бу дуць да пла ты і як яны 

бу дуць уво дзіц ца, змо жам кан-

крэт на ка заць, ка лі бу дзе пры ня ты 

ад па вед ны нар ма тыў на-пра ва вы 

да ку мент», — ска за ла яна. Але гэ-

ты да ку мент так і не па ба чыў свет. 

А ды рэк тар На цы я наль на га ін сты-

ту та аду ка цыі Ва лян ці на Гін чук 

пра ін фар ма ва ла, што на стаў ні кі і 

ад мі ніст ра цыя ўста но вы аду ка цыі 

бу дуць са мі вы зна чаць ме ха ніз мы 

ўза е ма дзе ян ня са школь ні ка мі і 

плат фор му, на якой усё бу дзе ар-

 га ні за ва на. Кры ху паз ней на На цы я -

наль ным аду ка цый ным пар та ле

з'я віў ся спіс рэ сур саў, які мі мож на 

ка рыс тац ца пры ар га ні за цыі дыс-

тан цый на га су пра ва джэн ня...

— Мы з ва мі ся дзе лі ў сва іх 

«ако пах» і ча ка лі, што вось за раз 

з'я віц ца ней кая ін струк цыя, якая 

дасць ад каз на тое, што і як нам 

ра біць, — усмі ха ец ца Яў ген Лу-

фер чык. — Рых ту ю чы ся да бран-

ча, мы з Ва лян ці най вы ву чы лі шэ-

раг нар ма тыў ных да ку мен таў, каб 

ра за брац ца, хто і за што ў сіс тэ ме 

аду ка цыі ад каз вае. Хто, на прык-

лад, па ві нен быў нар мі ра ваць ра-

бо ту на стаў ні ка ў но вых умо вах, 

пе ра раз мер ка ваць яго час і на-

груз ку? Асаб лі вас ці рэ гу ля ван ня 

пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў, як 

вы свет лі ла ся, — гэ та сфе ра ад-

каз нас ці Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 

А рас пра цоў ка рэ ка мен да цый, 

па ла жэн няў аб змес це, ме та дах і 

фор мах ар га ні за цыі аду ка цый най 

дзей нас ці, па вы шэн ня яе эфек тыў-

нас ці — за да ча ме та дыч ных прад-

мет ных аб' яд нан няў. Яны іс ну юць 

у нас на са мых роз ных уз роў нях, 

у тым лі ку і ва ўста но вах аду ка цыі,

у тым лі ку ме та дыч ныя аб' яд нан-

ні па ін фар ма ты за цыі, і ме на ві та 

яны па він ны бы лі ска заць, на якую 

плат фор му ідуць пе да го гі шко лы, 

як ім па бу да ваць сваю ра бо ту так, 

каб ар га ні за ваць уза е ма дзен не з 

на ву чэн ца мі і зва рот ную су вязь. 

Гэ та на са мрэч уз ро вень кан крэт-

най уста но вы аду ка цыі, дзе ве да-

юць сваю спе цы фі ку: тэх ніч ныя 

маг чы мас ці, ква лі фі ка цыю пе да го-

гаў, га тоў насць дзя цей на ву чац ца 

ан лайн і ін шыя аб ста ві ны.

Праз сіс тэ му па вы шэн ня ква лі-

фі ка цыі ў сфе ры ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій пра хо дзі лі што год сот ні 

ці на ват ты ся чы на стаў ні каў (сер-

ты фі ка ва ных ка рыс таль ні каў ІКТ 

у нас ха пае), але ў форс ма жор най 

сі ту а цыі, якая скла ла ся, мно гія ся-

дзе лі на мес цах і ча ка лі, ка лі хто-

не будзь пры ме за іх ра шэн не.

Рап тоў нае па гру жэн не
Вы ра та валь най са ло мін кай для 

мно гіх стаў бяс плат ны дыс тан цый-

ны экс прэс-курс «Пад рых та ва ны 

да дыс тан цый на га на ву чан ня». 

Яго ар га ні за та ры — ІT-кам па нія 

Vіzor Games, Аса цы я цыя «Аду ка-

цыя для бу ду чы ні» і Фонд «Но вая 

шко ла» — аб' яд на лі свае на ма-

ган ні, каб пад тры маць бе ла рус кія 

шко лы ва ўмо вах рас паў сюдж-

ван ня ка ра на ві ру са. Курс уяў ляў 

са бой сем дзён ак тыў най ра бо ты, 

ча ты ры ан лайн-се сіі, шмат фа-

куль та ты ваў і май стар-кла саў ад 

за про ша ных спі ке раў і ка лег па 

кур се, вы ву чэн не ін стру мен таў для 

ар га ні за цыі на ву чаль на га пра цэ-

су для дзя цей, якія за ста лі ся до ма 

(Zoom, Google Drіve, да ку мен ты і 

фор мы Google, Telegram, Kahoot, 

Google Classroom і ін шых). Гэ та 

бы ла свай го ро ду «хут кая да па-

мо га» для тых на стаў ні каў, хто быў 

га то вы раз ві вац ца і гнут ка рэ ага-

ваць на но выя па трэ бы. Ужо бы лі 

ча ты ры на бо ры на курс. Ён ка рыс-

та ец ца ў пе да го гаў вя лі кім по пы-

там. На прык лад, пад час дру го га 

на бо ру, ка лі на ву чан не на стаў ні-

каў пры па да ла на школь ныя ка-

ні ку лы, за яў кі па да лі 2,5 ты ся чы (!) 

ча ла век. Як пры зна юц ца са мі пе-

да го гі, для іх бы ло вель мі важ на 

зра зу мець, што яны не адзі но кія, 

агу чыць свае праб ле мы і да ве дац-

ца, як з імі спраў ля юц ца ка ле гі.

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. Але ні дзе, як вы-

свет лі ла ся, не бы лі вы пра ца ва ны 

кры тэ рыі апла ты пра цы пе да го гаў, 

нар ма ты вы і ін струк цыі, як пра-

віль на ар га ні за ваць дыс тан цый-

нае на ву чан не, які мі мож на бы ло б 

кі ра вац ца. Гэ та быў но вы до свед 

аб са лют на для ўсіх, які ця пер 

спра бу юць асэн са ваць.

Ці ка вы мі на зі ран ня мі па дзя лі лі-

ся поль скія пе да го гі. Да след чы кі з 

фон ду «Ліч ба вы цэнтр» за фік са-

ва лі фе но мен рап тоў на га па гру-

жэн ня шко лы ў дыс тан цый нае 

на ву чан не і па раў на лі яго з пла-

ван нем у ва дзе без вы ра та валь-

 на га кру га. Вы свет лі ла ся, што 

85 пра цэн таў на стаў ні каў не ме лі 

да эпі дэ міі во пы ту дыс тан цый на га 

на ву чан ня. Да та го ж на ват з тых 

15 пра цэн таў пе да го гаў, якія за яві-

лі пра на яў насць у іх до све ду, боль-

шасць не пра ца ва ла сіс тэ ма тыч на 

ў ін тэр нэ це. Яны толь кі бра лі ўдзел 

у вэ бі на рах або ан лайн-кур сах, 

ад праў ля лі на ву чэн цам спа сыл кі і 

ма тэ ры я лы або кан так та ва лі з імі 

па элект рон най по шце, праз Skype 

ці ме сен джа ры.

«Кож ны дзень я ад чу ваю, што 

я на фрон це. Я не быў га то вы да 

гэ та га. Я сам усё вы ву чаю, ста ра-

юся з усіх сіл для дзя цей і баць-

коў, та му што ве даю — яны на нас 

раз ліч ва юць», — пры зна ва лі ся на-

стаў ні кі. Яны ву чы лі ся пла ваць у 

глы бо кай ва дзе та му, што не ха-

це лі рас ча роў ваць сва іх вуч няў, 

а не та му, што хтось ці іх пры му шаў 

і кант ра ля ваў.

І ўсё ж та кі: ча му тое, што ад-

бы ва ла ся ў нас і ў шко лах су сед ніх 

кра ін, нель га на зваць дыс тан цый-

ным на ву чан нем?

— Дыс тан цый нае на ву чан не — 

гэ та ўза е ма дзе ян не на стаў ні каў і 

на ву чэн цаў па між са бой на ад лег-

лас ці з вы ка ры стан нем кам п'ю-

тар ных тэх на ло гій, — тлу ма чыць 

Ва лян ці на Чэ кан. — На ву чан не 

па він на ад бы вац ца ў зруч ны для 

вуч ня час з за ха ван нем кам форт-

на га для яго тэм пу. Удзель нік мо жа 

са ма стой на пла на ваць мес ца для 

сва ёй ву чо бы, пра цяг ласць за ня т-

каў і вы ра шаць, коль кі ча су яму 

спат рэ біц ца для за сва ен ня ву чэб-

на га ма тэ ры я лу. Дыс тан цый нае на-

ву чан не вы ка рыс тоў ва ец ца з ад ной 

мэ тай — па вы сіць якасць на ву чан-

ня за кошт пры мя нен ня су час ных 

срод каў. Але пра якасць на ву чан ня 

ў чац вёр тай чвэр ці лепш уво гу ле 

не ка заць...Так са ма дыс тан цый-

 нае на ву чан не пра ду гледж вае 

ства рэн не адзі на га аду ка цый на-

га ася род дзя (не вар та блы таць з 

адзі най плат фор май для на ву чан-

ня), мо дуль насць кур саў і спе цы я-

лі за ва ны кант роль за на ву чан нем. 

Зва рот ная су вязь са сту дэн та мі ці 

на ву чэн ца мі пры дыс тан цый ным 

на ву чан ні мае не коль кас ную, а 

якас ную ха рак та рыс ты ку.

— Пры дыс тан цый ным на ву чан-

ні я ма гу ву чыц ца хоць у мет ро: 

ад кры ваю свой смарт фон і вы кон-

ваю пэў ныя за дан ні, — да паў няе 

Яў ген. — А мы ўсе пры мя ня лі 

толь кі эле мен ты дыс тан цый на га 

на ву чан ня, пэў ныя ін стру мен ты, 

і гэ та быў вя лі кі ге ра ізм кож на га 

пе да го га на яго ра бо чым мес цы. 

Та му мож на зра зу мець раз губ ле-

насць на стаў ні каў, якім да во дзі ла-

ся спа чат ку пра во дзіць для дзя цей 

урок аф лайн у кла се, а по тым іс ці 

ў ан лайн, каб аха піць і тых вуч няў, 

што за ста лі ся до ма. Акра мя та го, 

што яны тра ці лі свой аса біс ты 

час, каб пад рых та ваць і пра вес ці 

за ня ткі ан лайн, са браць і пра ве-

рыць ра бо ты, якія па сту па лі да іх 

па са мых роз ных ка на лах су вя зі, 

ім да вя ло ся са ма стой на шу каць 

ад ка зы на важ ныя пы тан ні. Чым 

ан лайн-урок ад роз ні ва ец ца ад 

аф лайн-уро ка? Як мож на паў плы-

ваць на ма ты ва цыю на ву чэн цаў 

пры пра вя дзен ні за ня ткаў ан лайн? 

Як пры гэ тым за ха ваць кан цэнт-

ра цыю ўва гі ў дзі ця ці? І, у рэш це 

рэшт, як за ха ваць ба ланс улас ных 

рэ сур саў: ад куль для ся бе чэр паць 

ма ты ва цыю і эмо цыі?

На ту раль на, што ан лайн-уро-

кі па він ны быць ка ра цей шыя, 

больш яр кія і ды на міч ныя, з вы-

ка ры стан нем яр кай ві зу аль най дэ-

ман стра цыі: ві дэа-, аў ды я ма тэ ры-

я лаў, гугл-кар таў і г. д.; са зме най 

ві даў дзей нас ці, зва ро там да дзя-

цей па ім ёнах, каб хтось ці па той 

бок эк ра на рап там не за су ма ваў і 

не вы паў з пра цэ су. Вуч няў нель-

га пе ра гру жаць, каб не ад біць у іх 

ах во ту на ву чац ца. Ака за ла ся, што 

для та го, каб пра вес ці за ня ткі ў ан-

лайн-фар ма це, не да стат ко ва быць 

прос та доб рым пе да го гам — для 

гэ та га па тра бу юц ца да дат ко выя 

кам пе тэн цыі. І ава ло даць ін стру-

мен та мі — не тое ж са мае, што 

ава ло даць ме то ды кай: ін стру мен-

ты мож на асво іць, яны ёсць, але 

не ха пае ме то ды кі па пра вя дзен ні 

ан лайн-за ня ткаў. І не зра зу ме ла, 

як знай сці ба ланс, ка лі трэ ба фак-

тыч на вес ці дзве пад рых тоў кі: да 

ўро ка ў кла се і ўро ка ан лайн.

Рас слаб ляц ца ра на
— Зла віць ба ланс менш чым за 

два ме ся цы, што бы лі ў на шых на-

стаў ні каў, не маг чы ма, — упэў не на 

на мес нік на чаль ні ка ка ар ды на-
цый на га цэнт ра «Аду ка цыя ў ін-

та рэ сах устой лі ва га раз віц ця» 

БДПУ, экс перт аса цы я цыі «Аду-

ка цыя для ўстой лі ва га раз віц ця» 

Са фія СА ВЕ ЛА ВА. — Але я ра да, 

што сі ту а цыя з рас паў сюдж ван нем 

ка ра на ві ру са ўсё ж та кі пры му сі ла 

нас асвой ваць дыс тан цый нае на-

ву чан не і за ду мац ца пра роз ні цу 

ў па няц цях «ву чэн не» і «на ву чан-

не»: што зна чыць прос та атрым-

лі ваць прад мет ныя ве ды, а што 

зна чыць — ра зу мець, на вош та ты 

іх атрым лі ва еш. За да ча пе да го-

га — не прос та пе ра да ваць ве ды, а 

да па маг чы дзі ця ці зра зу мець, на-

вош та яны яму па трэб ныя. Так са ма 

яго за да ча — ства рыць пра сто ру, у 

якой збя руц ца тыя, ка му гэ та на са-

мрэч па трэб на і хто хо ча на ву чац-

ца, а спро бы ар га ні за ваць дыс-

тан цый нае на ву чан не па ка за лі, 

што пры гэ тай фор ме раз рыў 

па між ма ты ва ва ны мі і не ма ты-

ва ва ны мі вуч ня мі рас це. Ка лі б у 

на шай кра і не быў аб' яў ле ны ка ран-

цін, то ра шэн не, як ар га ні зоў ваць 

да лей на ву чаль ны пра цэс, да вя ло-

ся б пры маць на са мым вы со кім 

уз роў ні. Але фак тыч на гэ та ста ла 

зо най ад каз нас ці кож на га кан крэт-

на га пе да го га, і не кож ны за ха цеў 

і здо леў нес ці та кую ад каз насць. 

Мно гія ка за лі: а на вош та нам гэ та, 

у ве рас ні ўсё бу дзе па-ра ней ша му. 

Ха па ла і баць коў вуч няў, якія раз-

ва жа лі пры клад на гэ так жа. «Ня-

хай мя не на ву чаць» — ме на ві та 

та кі за пыт сён ня прад' яў ля юць да 

дзей нас ці шко лы. І гэ та пра яў лен-

не той па сіў най па зі цыі ў пра цэ се, 

які баць кі і не ка то рыя пе да го гі на-

зы ва юць сён ня на ву чан нем.

— Я зай ма ю ся з дзе ся ці клас-

ні ка мі фі зі ка-ма тэ ма тыч на га про-

фі лю. Ёсць дзе ці, якія хо дзяць на 

ўро кі, але ха пае і тых, якія не на-

вед ва юць за ня ткі, але спра бу юць 

не ад стаць ад сва іх ад на клас ні каў. 

Ка неш не, аса біс тыя ста сун кі для 

вуч няў вель мі важ ныя. Не толь кі з 

на стаў ні кам, але і па між са бой, але 

іх мож на ар га ні за ваць і ан лайн, — 

па дзя лі ла ся сва і мі пра фе сій ны мі 

сак рэ та мі на стаў нік ма тэ ма ты кі 

з ба ры саў скай ся рэд няй шко лы 

№ 20 Іры на АДА МО ВІЧ. — Я раз-

бі ваю дзя цей на гру пы (не больш 

за тры ча ла ве кі ў кож най). Яны ра-

яц ца ад но з ад ным ан лайн, і так 

за сва ен не ма тэ ры я лу пра хо дзіць 

пра сцей. Да та го ж, пад штур хоў ва-

ю чы ад но ад на го, вуч ні вы хо дзяць 

на вы шэй шы ўзро вень за сва ен ня. 

А каб больш ра цы я наль на раз мер-

ка ваць свой час, я пад час тлу ма-

чэн ня но вай тэ мы ў кла се пад клю-

чаю ZOOM, і вуч ні, якія жа да юць, 

мо гуць да нас да лу чыц ца.

На са мрэч ні хто не ве дае, што 

нас усіх ча кае во сен ню, але пра-

гно зы Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя на конт дру гой хва лі 

COVІD-19 на сця рож ва юць. Ка ра-

на ві рус ны тэст на дзея здоль насць 

і тры ва ласць пра хо дзяць ця пер усе 

струк ту ры, не толь кі сіс тэ ма ахо вы 

зда роўя. Ві да воч на, што праб ле-

ма са змес там дыс тан цый на га 

на ву чан ня і ме то ды ка мі вы кла-

дан ня ан лайн ёсць. І да лё ка не 

кож ны ві дэа ўрок мо жа пры нес ці 

ка рысць, асаб лі ва ка лі ён уяў ляе 

са бой толь кі тлу ма чэн не на стаў ні-

кам тэ а рэ тыч на га ма тэ ры я лу, ня-

хай і су пра ва джа ец ца прэ зен та-

цы яй і ілюст ра цый ны мі слай да мі. 

Тлу ма чаль на-ілюст ра цый ны ме тад 

даў но не пра цуе. Слу ха ю чы, мы 

за па мі на ем толь ко 20 пра цэн таў 

ін фар ма цыі. Тым больш на вош та 

пе ра каз ваць дзе цям тое, што на-

пі са на ў пад руч ні ку? Чы таць яны 

са мі ўме юць. Дыс тан цый нае на ву-

чан не пра ду гледж вае ін тэр ак тыў-

ныя ме та ды, шмат са ма стой най 

ра бо ты, як у пе ра ку ле ным кла се: 

да ўро ка школь ні кі са ма стой на вы-

ву ча юць но вы ву чэб ны ма тэ ры ял, 

а пад час ві дэа транс ля цыі на стаў-

нік ад каз вае на пы тан ні, аб агуль-

няе ву чэб ны ма тэ ры ял і ар га ні зуе 

вы ка нан не вуч ня мі ад па вед ных 

за дан няў.

А вось у пы тан ні, ці змо жа 

дыс тан цый нае на ву чан не цал кам 

за мя ніць тра ды цый ны ўрок, усе 

пе да го гі ад на душ на ка жуць — ні-

ко лі! На стаў ні кам не ха пае ва чэй 

дзя цей, па якіх мож на зра зу мець, ці 

ра зу ме юць яны ця бе, ад чуць іх рэ ак-

цыю. Зна хо джан не ў ка лек ты ве — 

гэ та яшчэ і са цы я лі за цыя асо бы. 

Больш эфек тыў ным, чым воч ныя 

за ня ткі, дыс тан цый нае на ву чан не 

не мо жа быць, але ка лі ва ры ян таў 

ня ма, то гэ та вый сце, у тым лі ку 

вый сце для дзя цей, якія зна хо дзяц-

ца на ін ды ві ду аль ным на ву чан ні, 

доў га хва рэ юць, пра хо дзяць спар-

тыў ныя збо ры або рых ту юц ца да 

між на род най алім пі я ды і не мо гуць 

на вед ваць школь ныя за ня ткі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та з ад кры тых кры ніц.

УРО КІ АН ЛАЙН І АФ ЛАЙН...
...Як на ву чан не дзя цей на ад лег лас ці ста ла зо най ад каз нас ці пе да го гаў

Раз мо вы ў на стаў ніц кайРаз мо вы ў на стаў ніц кай

«Дыс тан цый нае на ву чан не: якія ўро кі мы вы нес лі і што возь мем 

з са бой у но вы на ву чаль ны год?» — ме на ві та так сфар му ля ва лі 

тэ му чар го ва га аду ка цый на га бран ча яго ар га ні за та ры — за сна-

валь ні кі пры ват най шко лы LuCh Яў ген ЛУ ФЕР ЧЫК і Ва лян ці на 

ЧЭ КАН.

Чац вёр тая ву чэб ная чвэрць на блі жа ец ца да свай го за вяр шэн ня, 

але на паў няль насць школь ных кла саў у га ра дах не пе ра вы шае 

30—40 пра цэн таў. Пра па но вы аб вяс ціць для ўсіх, акра мя на ву-

чэн цаў вы пуск ных кла саў, заў час нае за кан чэн не на ву чаль на га 

го да па чу тыя не бы лі. І хоць ма ты ва ва ныя вуч ні бы лі га то выя 

на ву чац ца ан лайн, але да лё ка не ўсе на стаў ні кі змаг лі ства рыць 

для гэ та га ўмо вы.

Хто і што ро біць ця пер і што на са мрэч па ві нен быў ра біць? Ча му 

тое, чым мы займаліся ў шко лах, — гэ та не дыс тан цый нае на ву чан не? 

Чым ан лайн-за ня ткі ад роз ні ва юц ца ад аф лайн-уро ка? На вош та 

зва рот ная су вязь на ан лайн-за ня тках і як яе ар га ні за ваць? Гэ тыя 

пы тан ні бы ло пра па на ва на аб мер ка ваць удзель ні кам аду ка цый-

на га бран ча, які прай шоў так са ма ан лайн.
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