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Скла да ны вы бар 
Паў лін кі

Між на род ныя да сле да ван ні са-

мых роз ных уз роў няў, у тым лі ку 

PІRLS і PІSA, свед чаць пра тое, што 

су час ныя дзе ці чы та юць не толь кі 

менш, але і знач на горш, чым іх 

ра вес ні кі 20—30 га доў на зад. Але 

праб ле ма за клю ча ец ца не ў хут ка-

сці чы тан ня, хоць і ў гэ тым пла не 

ўжо гу чаць тры вож ныя сіг на лы. Га-

лоў ная праб ле ма — у асэн са ван ні 

і ра зу мен ні пра чы та на га, умен ні 

ўсвя до міць і па чуць тое, што ха-

цеў ска заць аў тар. Ці ка вы во пыт 

за ход ніх кра ін, дзе тво ры кла сі каў 

«пе ра кла да юць» на су час ную мо-

ву. Гэ тым зай ма юц ца та ле на ві тыя 

май стры сло ва, якія ро бяць кла січ-

ную лі та ра ту ру да ступ най для но ва-

га па ка лен ня чы та чоў, адап ту юць 

яе пад на шы рэа ліі, пра па ну юць 

су час нае на ва тар скае асэн са ван не 

тво ра. Ма ла шан цаў, што пад лет-

кі асі ляць вя лі кі твор. Без умоў на, 

на ват са мы та ле на ві ты пе ра каз ра-

ма на Ку пе ра «Апош ні з ма гі кан» 

не за ме ніць чы тан не ары гі на ла, 

за тое ёсць шанц, што твор часць 

ці ка ва га пісь мен ні ка не за ста нец ца 

ўво гу ле не за ўва жа най пад лет ка мі, 

а ка гось ці, мо жа, пад штурх не і да 

по шу ку пер ша кры ні цы.

«Ін тэр прэ та цыя мас тац ка га 

тэкс ту як умо ва раз віц ця крэ а тыў-

нас ці» — ме на ві та так гу ча ла на 

Edcamp Belarus — тэ ма май стар-

кла са на стаў ні цы бе ла рус кай мо-

вы і лі та ра ту ры ві цеб скай гім на-

зіі № 5 Га лі ны СУ ХА ВАЙ.

— Пад крэ а тыў нас цю я ра зу-

мею здоль насць асо бы да твор-

час ці, не стан дарт на га мыс лен ня, 

ге не ры ра ван ня вя лі кай коль кас ці 

ары гі наль ных і ка рыс ных ідэй. 

Я ўпэў не на, што ўрок лі та ра ту ры не 

мо жа быць па доб ны на ўрок ма-

тэ ма ты кі. Ка лі ты не ве да еш, як 

ра шаць ма тэ ма тыч ную за да чу, то 

мо жаш пад гле дзець пра віль ны ад-

каз у кан цы пад руч ні ка і па да гнаць 

пад яго сваё ра шэн не. А ў лі та ра-

 ту ры пра віль ных ад ка заў ня ма, — 

раз ва жае пе да гог. — Мас тац кі 

твор мож на чы таць зноў і зноў і 

кож ны раз ад кры ваць для ся бе но-

вы сэнс. Мы лі та раль на на кож ным 

кро ку су ты ка ем ся з не аб ход нас цю 

ін тэр прэ та цыі ней кай ін фар ма цыі, 

пе ра кла ду яе на зра зу ме лую нам 

мо ву. А што да ты чыц ца мас тац кіх 

тво раў, то іх да во дзіц ца «пе ра кла-

даць» на мо ву, зра зу ме лую вуч ню, 

асаб лі ва ка лі раз мо ва ідзе пра лі-

ры ку. Усе на стаў ні кі ве да юць, як 

скла да на ідзе зна ём ства з вер шам 

Ян кі Ку па лы «Спад чы на». Гэ та 

вось мы клас. Пра гра ма па гіс то-

рыі ад стае ад пра гра мы па лі та ра-

ту ры. Я па чы наю ўрок з вы ву чэн ня 

юры дыч най тэр мі на ло гіі. Хто та кія 

спад чын ні кі? Што мож на атры маць 

у спад чы ну? Ці мо жа мець сло ва 

«спад чы на» пе ра нос нае зна чэн не? 

Ці мож на яго пі саць з вя лі кай лі та-

ры? Так мы па сту по ва вы хо дзім на 

гра ма дзян скую ідэю.

Та ды я пы та ю ся: «Каб за ха ваць 

дзяр жаў насць, што трэ ба пе ра даць 

у спад чы ну бу ду чым па ка лен ням?» 

і пра шу на зваць тры па зі цыі. Аба-

вяз ко ва трэ ба даць дзе цям па ду-

маць — гэ та вель мі важ на, бо ра ней 

я за да ва ла пы тан не, га на ры ла ся 

тым, якое яно клас нае, і прак тыч на 

ад ра зу са ма да ва ла на яго ад каз. 

Вуч ні ад каз ва юць: мо ва, гіс то рыя, 

тра ды цыі (іх мы аб' яд ноў ва ем пад 

агуль ным па няц цем «куль ту ра»), 

тэ ры то рыя і на род. Ідэі пра сцей ге-

не ры ра ваць у гру пе, бо там не так 

страш на па мы ліц ца: ад каз насць 

раз мяр коў ва ец ца на ўсіх. Да лей 

спра бу ем пра чы таць тое, што ў 

тво ры бы ло за ву а ля ва на аў та рам. 

Вы не зной дзе це гэ та ў пад руч ні ках 

па кры ты цы. «І тое нуд нае яг нят 

бля ян не-зоў на па сьбі шчы. І крык 

ва ро ні ных гра мад на мо гіл ка вым 

клад бі шчы». Воб раз яг ня ці — ня-

він ныя ах вя ры ім пе ры я ліс тыч най 

вай ны. «Крык на мо гіл ка вым клад-

 бі шчы» — за бі тыя бе ла ру сы і гэ так 

да лей. І ўпер шы ню дзе ці ву чаць 

гэ ты верш на па мяць ужо ўсвя дом-

ле на, хоць лек сі ка для вась мі клас-

ні каў вель мі скла да ная...

Сён ня на стаў нік лі та ра ту ры не 

мо жа звяр нуц ца да куль тур най па-

мя ці вуч ня. Ін ша ска зан ні, ме та фа-

ры, эпі тэ ты не заў сё ды мо жа зра зу-

мець су час ны пад ле так. Звык лыя 

пы тан ні тра ды цый най ме то ды кі 

«Якія па чуц ці вы клі каў твор?», 

«Пра што верш?» — не пра цу юць. 

Той жа Ян ка Ку па ла, п'е са «Паў лін-

ка». Са мы па пу ляр ны вуч нёў скі ад-

каз на пы тан не «Ка го ці што ха цеў 

па ка заць аў тар у воб ра зе Паў лін-

кі?» на ступ ны: «Дзяў чы ну, якая ні як 

не мо жа вы зна чыц ца з вы ба рам». Ці

не за над та дроб на для кла сі ка? 

А мо жа быць, Паў лін ка — гэ та ма ла-

 дая Бе ла русь, якая ста іць пе рад вы-

ба рам? Як вам та кое трак та ван не 

тво ра? Мне вель мі па да ба ец ца, ка лі 

ўро кі лі та ра ту ры пе ра тва ра юц ца ў 

ма раль на-этыч ныя гу тар кі. Верш 

Мак сі ма Тан ка «Шчас це»: «Прос-

тае шчас це люд ское...» Раз ва жа ем, 

а што та кое шчас це для кож на га з 

нас? Лі та ра ту ра дае маг чы масць 

ар гу мен та ваць сваю па зі цыю, і 

пас ля вы ву чэн ня тво ра дзе ці мо-

гуць яе або па мя няць, або знай сці 

пад трым ку ў асо бе аў та ры тэт на га 

пісь мен ні ка. Вы ву ча ем апа вя дан не 

Ян кі Бры ля «Га ля». Шу ка ем ад каз 

на пы тан не, ча му муж чы на бя рэ 

на ся бе сме ласць вес ці апо вед ад 

імя жан чы ны?

Га лі на Су ха ва ўпэў не на, што лі-

та ра тур ная і моў ная аду ка цыя на 

су час ным эта пе раз віц ця гра мад-

ства лепш за ма тэ ма тыч ную фар-

мі руе гнут касць мыс лен ня, умен-

не су пер ажы ваць, пе ра вуч вац ца і 

апра цоў ваць но вую ін фар ма цыю.

— Мы ра зам з вуч ня мі ста ра-

ем ся раз га даць та ем ны сэнс па-

слан ня пісь мен ні ка чы та чу. Ча сам 

вель мі цяж ка прад ба чыць, як дзе ці 

«пра чы та юць» той ці ін шы воб раз 

тво ра, але ад гэ та га ўрок ста но-

віц ца ці ка вы і скла да ны ад на ча со-

ва, ён страч вае пер ша па чат ко вую 

за да дзе насць, прад вы зна ча насць, 

па кі дае мес ца для ма неў ру дум-

кі, пра чы тан ня воб ра за, — пад-

крэс лі вае на стаў ні ца. — Ка лі на 

лі та ра ту ры мы бу дзем ву чыць ад-

на знач на му ўспры ман ню тво ра, 

то не трэ ба дзі віц ца та му, што ў 

по шу ках ін фар ма цыі на шы дзе ці 

пой дуць па «пер шай спа сыл цы». 

Вель мі ка рыс ны мі ста но вяц ца ў гэ-

тым сэн се лі та ра тур ныя пар та лы, 

якія да юць маг чы масць вуч ням пе-

ра ка нац ца, што на ват ус пры ман не 

кла січ най лі та ра ту ры ў су час ным 

све це не ад на знач нае. Не трэ ба ба-

яц ца шмат знач нас ці мер ка ван няў, 

а вось умен ню ад шу каць ся род іх 

праў дзі выя і па мыл ко выя трэ ба ву-

чыц ца. Без раз віц ця кры тыч на га 

мыс лен ня не абы сці ся...

«Ка зач ная» 
ме ды я а ду ка цыя

На стаў ні кі з гро дзен скай ся-

рэд няй шко лы № 26 Тац ця на і 

Сяр гей ФА ДЗІ НЫ не каль кі га доў 

та му за ха пі лі ся ме ды я а ду ка цы яй. 

Тац ця на вы кла дае анг лій скую мо-

ву. Сяр гей — фі зі ку. На Edcamp 

Belarus яны па спра ба ва лі за ха піць 

ана лі зам ме ды я тэкс таў і сва іх ка-

лег. І ў іх гэ та вы дат на атры ма ла-

ся. «Па ву шах цяк ло, а ў мозг не 

тра пі ла» — ме на ві та так гу ча ла 

тэ ма іх «ся мей на га» май стар-кла-

са. Кры тыч нае мыс лен не, умен не 

рас па знаць пе рад узя тасць, дэз ын-

фар ма цыю і хлус ню, за ўва жыць, 

што мес ца мі гіс то рыя на ўмыс на па-

збаў ле на важ ных пад ра бяз нас цяў, — 

вель мі ка рыс ныя на вы кі для су-

час на га ча ла ве ка. Да рэ чы, пад-

час між на род на га да сле да ван ня 

РІSА-2018, у якім упер шы ню пры-

ня ла ўдзел і на ша кра і на, пра вя ра-

ла ся як чы тац кая, так і ме ды я а ду-

ка ва насць. Усе ця пер з не цярп лі-

вас цю ча ка юць яго вы ні каў...

А па куль «ін фар ма цыя для роз-

ду му»... «Гэ ты ка зач ны ге рой з'я-

віў ся ў цяж кія і кры зіс ныя, асаб лі ва 

для не ма ла дых лю дзей, ча сы. Кі-

нуў шы род ных, ён па чаў ванд ра-

ваць, ла дзя чы свае вы ступ лен ні. 

Ад нак чац вёр тае скон чы ла ся тра-

гіч на — смер цю ге роя. Пра ка го 

ідзе раз мо ва?» Пры знай це ся, ці 

ад ра зу вы па зна лі Ка лаб ка? «Каз-

кі — цу доў ная гле ба для раз віц ця 

ме ды я кам пе тэн цый», — упэў не ны 

Тац ця на і Сяр гей. Якія эмо цыі вы-

клі кае ў вас Ка ла бок? Гэ та ста ноў-

чы ці ад моў ны ге рой?

«Уя ві це са бе, што вам трэ ба тры 

дні і тры но чы ехаць у ка рэ це на 

баль да ка ра ля. Вы бе ры це са спі-

са трох ча ла век, якіх бы вы ўзя лі 

з са бой у ка рэ ту, а ка му б ка тэ га-

рыч на ад мо ві лі, — пра па нуе Тац-

ця на і агуч вае спіс «кан ды да таў»: 

цы ган ка, скін хэд, ма ла ды ча ла век, 

хво ры на СНІД, не аку рат на апра-

ну тая жан чы на з ма лым дзі цем, 

каў ка зец-му суль ма нін, се ля нін з 

вя лі кім ме хам, аф ры кан скі сту-

дэнт, пад ле так, па доб ны на нар-

ка ма на, бы лы зня во ле ны, та джык 

у на цы я наль ным адзен ні, мі лі цы я-

нер, ін ва лід са склад ным ваз ком, 

кі та ец, які спа жы вае па ху чую ежу, 

ча ла век, які раз маў ляе на не зра-

зу ме лай мо ве. Гэ та прак ты ка ван-

не — цу доў ная дэ ман стра цыя та го, 

як нам на вяз ва юц ца са цы яль ныя 

стэ рэа ты пы. Ці змаг лі б вы знай сці

для ся бе тра іх спа да рож ні каў? 

А мо жа, хто-не будзь з іх не за ха цеў 

бы ехаць з ва мі? Ці да пус ка е це вы 

та кую дум ку?

— У шко ле трэ ба аба вяз ко ва 

пра ца ваць са стэ рэа ты па мі. Са цы-

яль ныя стэ рэа ты пы фар мі ру юц ца 

вель мі ра на, яшчэ да та го, як дзі ця 

ўсвя до міць, да якой гру пы яно на-

ле жыць, — па пя рэдж вае Сяр гей 

Фа дзін. — Лю дзі з лёг кас цю га то вы 

да ваць са цы яль ным гру пам гру быя 

і прад узя тыя ацэн кі. Пры чым гэ-

тыя ха рак та рыс ты кі вы лу ча юц ца 

ста біль нас цю ця гам доў га га ча су. 

Яны мо гуць змя няц ца ў за леж нас ці 

ад са цы яль ных і па лі тыч ных пра-

цэ саў у гра мад стве, але ад бы ва-

ец ца гэ та вель мі ма руд на. А вось 

са цы яль ныя сет кі вель мі спры я юць 

іх рас паў сюдж ван ню, як і рас паў-

сюдж ван ню мо вы ва ро жас ці...

А рас ка жу я вам 
гіс то рыю...

«На стаў нік у шко ле вёў уро кі 

кож ны дзень. Ён быў упэў не ны, 

што ро біць усё пра віль на, але 

дзе цям ча мусь ці бы ло сум на. Іх ці-

ка ві лі вы ключ на га джэ ты, а ўрок 

яны лі чы лі пус тым мар на ван нем 

ча су. І пе да гог за су мня ваў ся, а ці 

мож на ву чыць дзя цей так, як гэ та 

ра бі лі сто га доў та му? Ка ле гі па 

шко ле яго за спа ко і лі, маў ляў, не 

хва люй ся, усё ў нас у па рад ку. З 

ін тэр нэ ту ён да ве даў ся пра Edcamp 

Belarus. Да лей... Мінск, су стрэ ча з 

ад на дум ца мі, вы ступ лен ні экс пер-

таў з роз ных кра ін, і ён, на рэш це, 

зра зу меў, як трэ ба ву чыць дзя цей 

у ін фар ма цый ным гра мад стве». 

Гэ ту гіс то рыю пры ду ма лі са мі пе-

да го гі на май стар-кла се на стаў-

ні цы гіс то рыі з ся рэд няй шко лы 

№ 5 го ра да Смар го ні Ла ры сы 

ВА ЛЫ НЕЦ. Тэ ма — сто ры тэ лінг 

(storytellіng) на школь ных уро ках.

— Раз мо ва ідзе пра спо саб да-

ня сен ня да аў ды то рыі ін фар ма цыі 

праз апа вяданне гіс то рый з рэ аль-

ным ці вы ду ма ным пер са на жа м. 

Мы ўсе лю бім рас каз ваць і слу хаць 

гіс то рыі і лю бім, ка лі пра скла да нае 

рас каз ва юць прос та. Але як гэ та 

зра біць? З да па мо гай кан крэт на га 

пры кла ду, зай маль най гіс то рыі, — 

тлу ма чыць пе да гог. — Най маль ні кі 

скар дзяц ца на дэ фі цыт эма цы я наль-

на га ін тэ ле кту ў мо ла дзі. А сто ры тэ-

лінг якраз да па ма гае яго раз ві ваць. 

Сто ры тэ лінг — гэ та ства рэн не эма-

цы я наль ных су вя зяў, з да па мо гай 

якіх мож на кі ра ваць ува гай і па чуц-

ця мі вуч няў, рас стаў ляць па трэб-

ныя ак цэн ты, за ся родж ваць ува гу 

на важ ных рэ чах. Вы дат ны спо саб 

зра біць на ву чан не больш ці ка вым і 

ін тэр ак тыў ным, да біц ца зва рот най 

су вя зі з вуч ня мі. Гіс то рыі па він ны 

пе ра ся кац ца з жыц цё вым во пы там. 

Лю бая з іх па він на мець за вяз ку, 

куль мі на цыю, раз вяз ку і ла гіч нае 

за вяр шэн не, якое пад штурх не дзя-

цей да вы сно вы. Рас ка за ныя гіс-

то рыі ма ты ву юць і пад ах воч ва юць 

да дзе ян ня.

Ча му ін фар ма цыя, па да дзе ная ў 

вы гля дзе гіс то рыі, най лепш ус пры-

ма ец ца? За сваё жыц цё ча ла век 

асвой вае вя ліз ную яе коль касць: 

ней кую ён ад кі дае, а ней кую пры-

мае. Але ёсць та кі від ін фар ма цыі, 

які ён аба вя за ны пры няць, каб вы-

жыць, — яго на зы ва юць аса біс тым 

во пы там. І ка лі ге рой для ва шай 

гіс то рыі па да бра ны пра віль на, то 

ча ла век, які яе слу хае, ста віць ся бе 

на яго мес ца і пе рай мае чу жы во-

 пыт як свой аса біс ты. Та кім чы нам 

ін фар ма цыя, па да дзе ная праз сто-

ры тэ лінг, не су стра кае не пры ман ня 

і за свой ва ец ца лепш.

У кла січ ным сто ры тэ лін гу рэ-

аль ную сі ту а цыю з жыц ця (ці вы-

ду ма ную гіс то рыю) рас каз вае сам 

пе да гог. Дзе ці толь кі слу ха юць і 

ўспры ма юць ін фар ма цыю. У ак-

тыў ным — пе да гог агуч вае толь кі 

асно ву па дзеі, фар му люе праб ле-

мы, мэ ты і за да чы. А вуч ні імк лі ва 

ўклю ча юц ца ў пра цэс скла дан ня і 

пе ра каз ван ня гіс то рыі. Ёсць яшчэ 

і ліч ба вы сто ры тэ лінг — фар мат,

ка лі апа вяданне гіс то рыі да паў-

ня ец ца ві зу аль ны мі кам па не нтамі 

(ві дэа, скрай бін гам, ін фаг ра фі кай, 

букт рэ ле ра мі, ко мік са мі і гэ тай 

да лей).

«Га лоў ная праб ле ма для на-

стаў ні ка — пры ду маць доб рую гіс-

то рыю, якая за хо піць вуч няў. Гэ та 

не прос та. І та кая пад рых тоў ка 

ад бі рае шмат ча су, — кан ста туе 

Ла ры са Ва лы нец. — Та му я аса-

біс та ад даю пе ра ва гу ак тыў на му 

сто ры тэ лін гу: у дзя цей прос та вы-

дат на атрым лі ва ец ца пры дум ляць 

гіс то рыі (страш ныя, вя сё лыя, тра-

гіч ныя ці шчас лі выя), яны з гэ тым 

спраў ля юц ца лепш за мя не. Мож-

на змя шаць па дзеі і да ты. А дзе ці 

бу дуць шу каць ад каз на пы тан не, 

маг ло та кое быць ці не?»

Не су мнен на, што ўро кі гіс то рыі — 

вы дат ная гле ба для пры мя нен ня

сто ры тэ лін гу. Але, як за пэў ні вае 

на стаў ні ца, гэ та тэх на ло гія цу доў на 

па ды хо дзіць і для ўро каў ма тэ ма-

ты кі, фі зі кі, хі міі, бія ло гіі, геа гра-

 фіі і ін шых. Вы толь кі зга да лі 

плашч-не ві дзім ку, а аў ды то рыя 

ўжо ўяў ляе ся бе на мес цы ге роя 

і ўваж лі ва слу хае пра скла да ныя 

за ко ны фі зі кі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Фо та атрыманы ад 

ар га ні за та раў ЕdСаmр Bеlаrus — 2018.

МЫС ЛІЦЬ НЕ СТАН ДАРТ НА, 
КРЫ ТЫЧ НА І КРЭ А ТЫЎ НА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Па ву шах цяк ло, а ў мозг не тра пі ла» — ме на ві та так гу ча ла тэ ма 
«ся мей на га» май стар-кла са Тац ця ны і Сяр гея ФА ДЗІ НЫХ.

Ла ры са ВА ЛЫ НЕЦ: «У дзя цей прос та вы дат на атрым лі ва ец ца 
пры дум ляць гіс то рыі: страш ныя, вя сё лыя, тра гіч ныя ці шчас лі выя...»


