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Ме ды я а ду ка цыя 
i кры тыч нае 
мыс лен не

Пер шае вы пра ба ван не су пер-

фi на лу ўяў ля ла са бой «прэс-кан-

фе рэн цыю» з пы тан няў i ад ка заў: 

на роз дум удзель нi кам да ва ла ся 

30 се кун даў. На са мрэч, па ло ва 

хвi лi ны для на стаў нi ка — са праўд-

ная рас ко ша. Яго рэ ак цыя па вiн на 

быць iм гнен ная, бо не стан дартныя 

пе да га гiч ныя сi ту а цыi — зу сiм не 

рэд касць.

Але пра ўсё па па рад ку. На га да-

ем, што су пер фi на лу кон кур су пра-

фе сiй на га май стэр ства пе да го гаў 

па пя рэд нi чаў фi нал, у якiм па вiн ны 

бы лi ўдзель нi чаць 56 най леп шых

настаўнікаў з усёй кра i ны — пе ра -

мож цаў аб лас ных i мiнск ага га-

рад ско га эта паў рэс пуб лi кан ска га 

кон кур су ў вась мi на мi на цы ях (на 

жаль, не ка то рыя сыш лi з дыс тан-

цыi з пры чы ны хва ро бы). А ў су пер-

 фi нал вый шлi толь кi восем най леп-

шых, якiя пе ра маг лi ў фi наль най 

част цы спа бор нiц тваў: кож ны ў 

сва ёй на мi на цыi.

За спi най ва ўсiх удзель нi каў 

бы лi два ўро кi, пра ве дзе ныя ў не-

зна ё май дзi ця чай аў ды то рыi (у тым 

лi ку па тэ ме, якую жу ры агу чы ла 

на пя рэ дад нi вы пра ба ван ня), псi-

ха ла гiч нае i пе да га гiч нае тэс цi ра-

ван не i май стар-кла сы для бу ду чых 

ка лег — сту дэн таў пе да га гiч ных 

спе цы яль нас цяў. Ка лi ў фi на ле 

муж чын-пе да го гаў бы ло ча тыр-

нац цаць, у су пер фi на ле iх за ста-

ло ся двое.

За зван не най леп ша га ў пра фе-

сii зма га лi ся на стаў нi ца ма тэ ма ты кi 

ся рэд няй шко лы № 31 г. Вi цеб ска 

На тал ля ШЧАГ ЛО ВА, на стаў нi ца 

ня мец кай мо вы ся рэд няй шко лы 

№ 3 г. Ор ша Воль га ТРУ ХАН, на-

стаў нiк рус кай мо вы i лi та ра ту ры 

Ма ла дзе чан скай ся рэд няй шко лы 

№ 1 iмя Ян кi Ку па лы Ва сiль 

МА ЛI НОЎ СКI, на стаў нi ца па чат ко-

вых кла саў гiм на зii № 1 г. Свiс лач 

Люд мi ла ПА БУ ДЗЕЙ, на стаў нiк 

геа гра фii ся рэд няй шко лы № 19 

г. Го ме ля Ва дзiм ЛО СЕЎ, на стаў-

нi ца бiя ло гii ся рэд няй шко лы № 8 

г. Го ме ля Ма ры на КАП ЦЭ ВIЧ, 

на стаў нi ца му зы кi Гро дзен скай 

га рад ской гiм на зii Свят ла на АДА М-

ЧУК i вы ха валь нi ца да школь на га 

цэнт ра раз вiц ця дзi ця цi «Со ней ка» 

г.  Слуц ка Вiк то рыя ГЯЧ. У са мых 

«ма ла дых» (на стаў нi каў ня мец кай 

мо вы i геа гра фii) стаж пе да га гiч най 

дзей нас цi — сем га доў, а ў са ма га 

ста ла га пе да го га (на стаў нi цы му-

зы кi) — двац цаць пяць.

Рэс пуб лi кан скi кон курс пра фе-

сiй на га май стэр ства пе да го гаў 

пра во дзiц ца ў на шай кра i не раз у 

тры га ды. Стар шы ня жу ры су пер-

фi на лу, рэк тар Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га пе да га гiч на га ўнi вер сi-

тэ та, док тар пе да га гiч ных на вук,

пра фе сар Аляк сандр ЖУК лi чыць, 

што час цей не трэ ба — паў за па-

вiн на быць най перш для та го, каб 

асэн са ваць прад стаў ле ны ка ле га мi 

до свед.

З чым жа прый шлi ў фi нал кан-

кур сан ты? Ме ды я а ду ка цыя, пры ё-

мы раз вiц ця кры тыч на га i крэ а-

 тыў на га мыс лен ня, праб лем ныя 

сi ту а цыi для сты му ля ван ня твор-

чых здоль нас цяў, iн тэ ле кту аль ныя 

гуль нi для па вы шэн ня па зна валь-

най ак тыў нас цi, «сiн га пур ская ме-

то ды ка» для на вы каў са ма кант ро-

лю i са ма ацэн кi, пе ра ку ле ны клас, 

скрай бiнг, скетч ноў тынг, но выя па-

ды хо ды да фар мi ра ван ня ма ты ва-

цыi, аду ка цый нае ася род дзе Lеgо, 

квэс ты аду ка цый най на кi ра ва нас-

цi — вось да лё ка не поў ны пе ра лiк 

ме та даў, пры ёмаў i тэх на ло гiй, пра-

дэ ман стра ва ных фi на лiс та мi.

Пе да гог i пча ла. 
Што iх аб' яд ноў вае?

Са праўд ным свя там у су пер фi-

на ле стаў 20-хвi лiн ны ўрок на сцэ-

не. Усiм удзель нi кам на пя рэ дад нi 

бы ла пра па на ва на ад на i тая ж тэ-

ма «Для ча го трэ ба вы ву чаць?..» 

Рас крыць яе неабходна бы ло срод-

ка мi свай го прад ме та. На ўро ку му-

зы кi ўсе шу ка лi ад каз на пы тан не 

пра ро лю му зы кi ў на шым жыц цi, 

а за ла ах вот на да па ма га ла з... ар-

кест рам па пя ро вых iн стру мен таў. 

На ўро ку ня мец кай мо вы ву чы лi 

за меж ныя сло вы i пра нi ка лi ся iн-

ша моў най куль ту рай. На ўро ку ма-

тэ ма ты кi — скла да лi фор му лу па-

спя хо вай асо бы. Мiж iн шым, у ро лi 

«вуч няў» вы сту па лi ка ле гi-фi на лiс-

ты, якiя хоць i вы бы лi з ба раць бы, 

але з вя лi кай ах во тай i гу ма рам 

па ды гры ва лi сва iм больш уда члi-

вым кан ку рэн там.

А на ўро ку геа гра фii ўсе «вуч нi» 

ад пра вi лi ся ў вiр ту аль нае па да рож-

жа ра зам са сва iм пе да го гам. Не-

су мнен на, гэ ты прад мет най лепш 

вы ву чаць у ванд роў ках. «Са ма -

лёт», якi пi ла та ваў Ва дзiм ЛО СЕЎ, 

«пры зям лiў ся» ў Ра сii. Са мае глы-

бо кае во зе ра на пла не це (Бай кал) 

зна хо дзiц ца на тэ ры то рыi гэ тай 

кра i ны, як i са мы вы со кi вул кан у 

Еў ра зii (Клю чаў ская соп ка). За тым 

на «цяг нi ку» ўсе «ад пра вi лi ся» ў 

су сед нюю Укра i ну, каб прай сцi ся 

па ву лач ках яе га ра доў.

— А цi ве да е це вы, што на-

сель нiц тва Кi е ва ў ХI ста год дзi па 

коль кас цi пе ра вы ша ла на сель-

нiц тва Па ры жа ў 50 ра зоў, а на-

 сель нiц тва Лон да на ў 10 ра зоў? 

А цi вя до мы вам на ступ ны факт: 

у Льво ве кож ны пя ты жы хар — сту-

 дэнт, та му што ў го ра дзе раз мя-

шчаец ца 26 вы шэй шых на ву чаль-

ных уста ноў, — цi ка вiў ся ў сва iх 

«вы ха ван цаў» пе да гог, а па ра лель-

на па спя ваў яшчэ i кан так та ваць з 

гля дац кай за лай, за да ваць пы тан-

нi i жар та ваць. — У гас цях доб ра, 

але до ма лепш. Вяр та ем ся да моў 

пеш шу (цяг нi кi не хо дзяць), праз 

па лес кiя ба ло ты, якiя на зы ва юць 

«лёг кi мi Еў ро пы», бо яны вы пра-

цоў ва юць 50 пра цэн таў уся го кiс-

ла ро ду на еў ра пей скiм кан ты нен-

це (усе на сцэ не дэ ман стру юць, 

як яны пра бi ра юц ца праз дрыг ву 

пад смех i жар ты ў за ле. — Аўт.). 

Вось мы i даб ра лi ся да май го лю-

бi ма га Го ме ля. Ме на вi та тут у Бе-

ла ру сi на ра дзiў ся iн тэ ле кту аль ны 

рух «Што? Дзе? Ка лi?», дзя ку ю чы 

Ле а нi ду Клi мо вi чу быў ство ра ны 

клуб «Бе лая рысь». А да вай це па-

гу ля ем у «Што? Дзе? Ка лi?» Што ў 

мя не ў чор най скры нi? Ста ра жыт-

на грэ час кi фi ло саф Эм пе докл ад-

крыў яго, на зi ра ю чы за па су дзi най, 

апу шча най у ва ду. Ня мец кi фi зiк, 

iн жы нер i фi ло саф Ота фон Ге ры-

ке вы ву чаў яго ўлас цi вас цi, а Гё тэ 

па раў ноў ваў з iм ка хан не. Яшчэ не 

зда га да лi ся? У скры нi чыс тае го-

мель скае па вет ра...»

— Як вы ду ма е це, што аб' яд-

ноў вае на стаў нi ка i пча лу? — за-

пы та ла ся ў сва iх «вуч няў» бi ё лаг 

Ма ры на КАП ЦЭ ВIЧ. — Так, вы со-

кая пра дук цый насць, ка му нi ка тыў-

насць, пра ца люб ства i здоль насць 

да су пра цоў нiц тва. А цi ве да е це вы, 

што адзiн ву лей за год вы раб ляе 

150 кi ла гра маў мё ду? А як вы ду-

ма е це, коль кi вуч нёў скiх сшыт каў 

пры но сiць за год да до му на стаў нiк? 

Да 150 кi ла гра маў!!! Пра ца ўсiх нас 

пры во дзiць да ней ка га вы нi ку. Пра-

дукт пра ца люб ства пчол — мёд, а 

на стаў нiц кi пра дукт — гэ та ве ды.

Пад кi раў нiц твам Ма ры ны Кап-

цэ вiч пе да го гi вы кон ва лi на сцэ не 

та нец пча лы, з да па мо гай яко га гэ-

тыя на ся ко мыя ка му нi ку юць па мiж 

са бой. За ад крыц цё «мо вы пчол» 

Карл Ры тэр фон Фрыш атры маў у 

1973 го дзе Но бе леў скую прэ мiю ў 

воб лас цi фi зi я ло гii i ме ды цы ны. Та-

нец атры маў ся на «дзя ся тач ку»!

«На вош та вы ву чаць сла вес-

насць?» Так сфар му ля ваў тэ му 

свай го ўро ка на стаў нiк рус кай мо-

вы i лi та ра ту ры Ва сiль МА ЛI НОЎ-

СКI: «Апокрифы, жития, летопис-

ные сво ды, поучения, хождения... 

Бу дет ли это все вост ре бо ва но в 

мире сторителлинга, копирайтин-

га, фристайла и серфинга?» У ме-

ды я хол дынг па сту пi лi тры кант рак-

ты на рэ кла му. Ад ной гру пе бы ло 

да ру ча на рас пра ца ваць рэ кла му 

ан лайн-кур саў у сты лiс ты цы на-

стаў лен няў Ула дзi мi ра Ма на ма ха, 

дру гой — пра ду маць мар ке тынг 

пад руч нi ка ў ду ху аван тур на га ра-

ма на, а пра ект па лi та ра тур ным 

ту рыз ме трэ ба бы ло афор мiць у 

жан ры ха джэн няў, дзе па вiн ны бы-

лi быць фак ты, але го рыi i доб рая 

«ўпа коў ка».

Ву чыць умен ню 
ву чыц ца

«На стаў нiк (вы ха ва цель) учо ра, 

сён ня заўт ра» — так ар га нi за та ры 

кон кур су сфар му ля ва лi тэ му для 

пуб лiч на га вы ступ лен ня ўсiх су пер-

фi на лiс таў.

— Ка жуць, не мы вы бi ра ем да-

ро гi, а яны нас, але на стаў нiц кую 

да ро гу лю дзi вы бi ра юць са мi, — 

раз ва жа ла на стаў нi ца ня мец кай 

мо вы Воль га ТРУ ХАН. — Мой 

пер шы год пра цы быў го дам уз ру-

шэн няў, ад крыц цяў i зрэд ку рас ча-

ра ван няў. Ча ла век ву чыц ца толь кi 

ў та го, ка го лю бiць. Я — на стаў нiк, i 

гэ та на мя не кож ны дзень гля дзяць 

во чы ма iх вуч няў. На стаў нiк сён ня 

не той, хто толь кi ву чыць, а той, 

хто ву чыц ца кож ны дзень сам, i ў 

гэ тым мне да па ма га юць мае вуч нi. 

Дзе цi ўме юць ву чыць лепш за да-

рос лых, та му што яны дзей нi ча юць 

i ка жуць ад кры та. Кож ны дзень я 

ву чу ся спе цы яль на i вы пад ко ва: 

жыц цё выя сi ту а цыi, кнi гi, ванд роў-

кi да юць мне маг чы масць зра зу-

мець, хто я. Я ву чу ся ву чыць кож ны 

дзень. Я ву чу ся ву чыць ма iх дзя цей 

умен ню ву чыц ца. Мэ та шко лы — 

за бяс пе чыць якас ную аду ка цыю, 

але сён ня на мно га больш важ на, 

чым на стаў нiк на поў нiць ду шу 

вуч ня, та му на сва iх уро ках я ву чу 

па ва жаць чу жую куль ту ру i лю бiць 

сваю Ра дзi му, зна хо джу ся ў па ста-

ян ным твор чым по шу ку, ня спын-

ным раз вiц цi, удас ка на лен нi сва iх 

пе да га гiч ных здоль нас цяў. Пе да га-

гiч ны во пыт у мя не яшчэ не вель мi 

вя лi кi, але гэ та толь кi па ча так. Мы 

ўсе, на стаў нi кi, — учо ра, сён ня, 

заўт ра — бу ду ем шко лу бу ду чы нi.

— Спра вяд лi ва ка жуць, што 

пiсь мен нiк жы ве ў сва iх тво рах, 

мас так — у кар цi нах, а на стаў нiк? 

Я на ле жу да па ка лен ня 90-х, а мае 

вуч нi — па ка лен не ХХI ста год дзя. 

Дзе цi, якiя прый шлi ў пер шы клас 

у 2020 го дзе, пра цяг нуць сваю пра-

фе сiй ную дзей насць да 2080 го-

да. Якiм бу дзе свет на пры кан цы 

ХХI ста год дзя, цяж ка ўя вiць, пры 

гэ тым на стаў нiк бу ду чы нi, аба пi ра-

ю чы ся на во пыт мi ну ла га, па вi нен 

апя рэдж ваць час, — лi чыць Ва сiль 

Ма лi ноў скi. — Жыц цё ў су час ным 

све це з кож ным днём па ска ра ец-

ца. Але бу ду чы ня — гэ та не толь-

кi па лё ты ў кос мас, IТ-тэх на ло гіi, 

ро ба ты... Бу ду чы ня — гэ та на шы 

вуч нi, i ад на стаў нi ка за ле жыць, 

якiя кнi гi яны бу дуць чы таць, якi-

мi людзь мi яны ста нуць... Уз ня тая 

ру ка на ўро ку — гэ та не толь кi 

сiг нал «я ве даю», але i «мож на я 

па спра бую?».

Пры зна чэн не на стаў нi ка не змя-

ня ец ца. На стаў нiк заўт ра — гэ та 

на стаў нiк-май стар, як учо ра i сён-

ня: стро гi i спра вяд лi вы, па тра ба-

валь ны i та ле рант ны, муд ры, су-

час ны, iра нiч ны, доб ры, ар тыс тыч-

ны, усмеш лi вы, кла пат лi вы, той, 

хто су пер ажы вае i су мня ва ец ца. 

Я шчас лi вы ў сва ёй пра фе сii. Гэ та 

маё пры зван не, мой лад жыц ця i 

гэ та за ста ец ца ня змен ным: учо ра, 

сён ня i заўт ра.

Не кар мi це 
ды вер сан та!

— Я рас ка жу гiс то рыю, якая 

зда ры ла ся ў ма iм 6 «Б». Ву ча нi ца 

пад ня ла ру ку i пы та ец ца: «Ва дзiм 

Але га вiч, вы та кi ра зум ны, та кi цi-

ка вы ча ла век, ча му вы на стаў нiк?» 

Я зра зу меў, ча му яна так спы та ла. 

Та му, што па спя хо васць вуч ня вы-

зна ча ец ца па спя хо вас цю на стаў нi-

ка, а па спя хо васць на стаў нi ка вы-

зна ча ец ца толь кi iм са мiм, — ка жа

Ва дзiм ЛО СЕЎ. — Па ва жа ныя ка-

ле гi, я ха цеў бы, каб у гэ тай за ле i 

ў гэ тым све це нi хто i нi ко лi не ста вiў 

пад су мнен не ўпэў не насць у са бе. 

Не да вай це нi ко му кар мiць ва ша га 

ўнут ра на га ды вер сан та! Заў сё ды 

будзь це ў гар мо нii з са бой, лю бi це 

i пры май це ся бе. У кнi зе Ба ры са 

Аку нi на «Аза зэль» га лоў ная ге ра i -

ня лэ дзi Эс тэр ства ры ла цэ лую 

сет ку эс тэр на таў па ўсiм све це, 

ука ра нi ла ва ўсе га лi ны сва iх «аза-

зэ лей» — у мi нiс тэр ствы за меж ных 

спраў, куль ту ры, аду ка цыi, спор ту. 

I праз ня бач ныя нi цi кi ра ва ла сва ёй 

iм пе ры яй. Мы з ва мi ня сём вя лi-

кую ад каз насць за тое, што ро бiм. 

Мы кi ру ем цэ лай кра i най, кi ру ем 

людзь мi. Ад каз ва ем за ўсё, што 

мы ка жам i што транс лю ем. Па ве-

рыў шы нам ад ной чы, дзе цi ве раць 

нам усё ас тат няе жыц цё.

Раз ва жа ю чы над фi ла соф скiм 

пы тан нем аб ро лi на стаў нi ка ва ўсе 

ча сы, Люд мi ла ПА БУ ДЗЕЙ за ўва-

 жы ла: «Пра фе сiя на стаў нi ка — гэ -

та веч нае вы пра ба ван не муд рас цi, 

цярп лi вас цi, пра фе сiй ных якасцяў 

i не стан дартнас цi, але га лоў ным 

iн ды ка та рам на шай пра цы бы-

лi, ёсць i бу дуць дзе цi. Гэ та та кi 

шум ны, стра ка ты кру га ва рот, якi 

прос та за цяг вае ця бе ў са мую гу-

шчу па дзей. Вось пад бег ла На сця: 

«Люд мi ла Ана толь еў на, а вы гля-

дзе лi но вы фiльм? Не? Аба вяз ко ва 

па гля дзi це». I я, ка неш не ж, бу ду 

гля дзець гэ ты фiльм, бо мне цi ка-

ва, што яе ўсхва ля ва ла i за ча пi ла. 

Ге ра i ня ма ёй лю бi май каз кi Лью i са 

Кэ ра ла Алi са ка жа: «Трэ ба бег чы з 

усiх ног, каб толь кi за ста вац ца на 

мес цы, а каб ку дысь цi тра пiць, трэ-

 ба бег чы як мi нi мум удвая хут чэй!». 

Ра зу мен не гэ та га пры му шае мя не 

спя шац ца па зна ваць но вае i бег чы,

бег чы, бег чы... да кла са. Стоп! Ад-

кры вай дзве ры i за ходзь. Што ты 

ба чыш? Во чы? Пра вiль на! Ты на 

сва iм мес цы!

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Парт рэт на стаў нi ка

Iмя пе ра мож цы рэс пуб лi кан-

ска га кон кур су «На стаў нiк 

го да Рэс пуб лi кi Бе ла русь — 

2020» аб' явяць сён ня ўве ча-

ры, пад час ура чыс тас цяў, якiя 

прой дуць у Па ла цы Рэс пуб лi-

кi з на го ды пра фе сiй на га свя-

та ўсiх пе да го гаў. Ён атры мае 

так са ма i клю чы ад но вень ка-

га аў та ма бi ля «Gееlу».

«На вош та ву чыць за меж ную мо ву?» 
На сцэ не — на стаў нi ца ня мец кай мо вы Воль га ТРУ ХАН.

На ўро ку ў На тал лi ШЧАГ ЛО ВАЙ «вуч нi» ства ра лi фор му лу па спя хо вай асо бы.

Ва дзiм ЛО СЕЎ: «Яшчэ не зда га да лi ся? У скры нi чыс тае го мель скае па вет ра...»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


