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ВА ЧЫ МА ВУЧ НЯЎ
— Ад ра зу ска жам, што 

мы ні ко га не прад стаў ля ем. 

У нас на два іх вель мі шмат 

пе да га гіч ных гі по тэз, але 

дыс ку та ваць удва іх — гэ та 

сум на, — ка жуць яны. — 

Вось та му мы і вы ра шы-

лі за пра сіць не абы яка вых 

лю дзей, каб «па кру ціць» 

роз ныя пы тан ні, звя за ныя 

з аду ка цы яй. «Аду ка цый ны 

пра цэс у шко ле: што мож на 

бы ло б зра біць, ка лі б мож на 

бы ло ра біць усё?» — ме на-

ві та так гу чыць тэ ма на шай 

пер шай су стрэ чы. Шчы ра 

ка жу чы, у су бо ту ра ні цай 

менш за ўсё ха це ла ся б чуць 

ныц цё. Не вар та ду маць, 

што з'я вяц ца но вы мі ністр, 

но вы ды рэк тар у шко ле, 

но вы на чаль нік упраў лен ня 

аду ка цыі, но вы мэр, но выя 

дзе ці і іх баць кі — і ўсё ад-

ра зу на ла дзіц ца. Толь кі ад 

кож на га з нас за ле жыць, 

як мы пра цу ем, якія мэ ты 

ста вім, які мі ін стру мен та мі 

ка рыс та ем ся і якія каш тоў-

нас ці транс лю ем дзе цям.

Усім бы ло пра па на ва на 

сфар му ля ваць за пыт, з якім 

яны прый шлі на су стрэ чу. 

«Да ве дац ца, што рэ аль на 

ў сі лах пе да го гаў і што яны 

мо гуць зра біць ва ўмо вах 

поў най сва бо ды...», «Ха чу 

знай сці лю дзей, га то вых на 

раз рыў шаб ло наў, на вы хад 

з зо ны кам фор ту, га то вых 

штось ці ра біць, а не толь кі 

аб мяр коў ваць», «Знай сці за-

ці каў ле ных ка лег для рэа лі-

за цыі да лей шых пра ек таў у 

сфе ры аду ка цыі», — ад каз-

ва лі пе да го гі. «Зра зу мець, 

у які бок ру ха ец ца сіс тэ ма 

аду ка цыі», «Да ве дац ца, як 

ад мес ці ў пра цэ се на ву чан-

ня ліш няе», «Да ве дац ца, 

як пры му сіць вы шэй шых 

ад мі ніст ра та раў не лез-

ці ў спра вы на стаў ні каў», 

«Як абу дзіць у дзе цях ін та-

рэс да вы ву чэн ня но ва га», 

«Як убу да ваць су час ныя па-

ды хо ды ў жорст кую струк ту-

ру школь най аду ка цыі»...

Да рэ чы, за пра шэн не на 

су стрэ чу за ці ка ві ла не толь-

кі пе да го гаў (як дзяр жаў ных, 

так і не дзяр жаў ных уста ноў 

аду ка цыі), але і прад стаў-

ні коў баць коў скай гра мад-

скас ці, якія, як пры зна лі ся, 

не ча ка на ўба чы лі шко лу 

зу сім па-ін ша му. Праў да, і 

ў на стаў ні каў бы ла маг чы-

масць уба чыць сваю пра цу 

з ін ша га бо ку, на прык лад 

ва чы ма вуч няў. Ім пра па на-

ва лі сфар му ля ваць ба чан не 

ву чэб на га пра цэ су ад імя 

сва іх вы ха ван цаў. І вы свет-

лі ла ся, што праб ле ма ну мар 

адзін — «на ўро ку мне сум-

на, я не слу хаю на стаў ні ка, 

мне хо чац ца бал ба таць, 

гу ляць, ту заць су се дак за 

кос кі». Ва ўся кім разе, так 

ду ма юць пе да го гі. Праб-

ле ма ну мар два — «мне 

страш на». Я ба ю ся, ка лі мя-

не вы клі ка юць, ба ю ся па мы-

ліц ца, бо за па мыл кі ка ра-

юць. Я ад чу ваю не бяс пе ку 

з бо ку і ад на клас ні каў, і на-

стаў ні ка. Ба ю ся вы дзе ліц ца 

ся род ін шых... На стаў нік у 

мя не не ве рыць, і, як вы нік, 

або агрэ сія ў бок апош ня га, 

або, на ад ва рот, па сіў насць 

на ўро ку. Ну і ад каз, з якім 

па га дзі лі ся ўсе: «Мя не пры-

му ша юць ву чыц ца (не зра-

зу ме ла, на вош та мне гэ та 

ўсё), за над та шмат да юць 

не па трэб най ін фар ма цыі, 

у мя не ад ву чо бы ўво гу ле 

не за ста ец ца воль на га ча су, 

я ні чо га не па спя ваю». Пад 

гэ тым пад пі шуц ца, на пэў на, 

99 пра цэн таў стар ша клас ні-

каў... Ге ні яль ная дум ка: шко-

ла — гэ та пра вы жы ван не! 

Наш мозг не пры зна ча ны 

для ву чо бы, яго пры зна чэн-

не — вы жы ван не...

ЯКАЯ 
ТВОР ЧАСЦЬ?

Ці ка ва, што праб ле мы 

з ма ты ва цы яй ёсць і ў са-

міх на стаў ні каў, та му што 

пра ца ваць ім да во дзіц ца ў 

рэ жы ме шмат за дач нас ці. 

Пад трым кі не ад чу ва ец ца 

ні з бо ку ад мі ніст ра цыі, ні з 

бо ку баць коў вуч няў. Больш 

та го, са мі на стаў ні кі кан ста-

ту юць, што час ця ком мае 

мес ца пе да га гіч ны бу лінг з 

бо ку ка лег і цка ван не з бо-
ку ад мі ніст ра цыі, у дэ ма ты-
ву ю чым ася род дзі скла да на 
пра ца ваць, а па пя рэд ні не-
га тыў ны во пыт на заў сё ды 
ад бі вае жа дан не пра яў ляць 
іні цы я ты ву. Як вынік — праб-
ле мы са зда роў ем, стрэс, які 

пе ра хо дзіць ў дэ прэ сію, рас-

ча ра ван не ў ра бо це і хут кае 

пра фе сій нае вы га ран не. Да-

рэ чы, раз ба лан сі роў ка жыц-

цё вых ін та рэ саў і вель мі моц-

ны фо кус на пра цу так са ма 

пры вод зяць да вы га ран ня.

На якіх яшчэ праб ле мах у 

сва ёй дзей нас ці спы ні лі ся пе-

да го гі? Гэ та змест пра грам: 

іх пе ра гру жа насць і не да хо-

пы, ада рва насць аду ка цыі ад 

жыц цё вых прыя ры тэ таў на-

ву чэн цаў і са цыяль на-эка на-

міч ных за пы таў гра мад ства. 

Праз мер ная цэнт ра лі за цыя і 

рэ гу ля ван не ву чэб на га пра-

цэ су. Аб ме жа ван ні ў вы ба ры 

су час ных ме та даў не да зва-

ля юць да сяг нуць вы со кай 

якас ці ве даў, пе ра шка джа-

юць рас кры ваць здоль нас ці 

дзя цей. «Са ста рэ лыя фор-

мы ра бо ты пры вод зяць да 

та го, што мы не фар мі ру ем 

у вуч няў вель мі ак ту аль ныя 

мяк кія (са цы яль ныя) на вы-

кі, — кан ста ту юць пе да го-

гі. — Ка лі ра ней ву чо ба зво-

дзі ла ся да ме ха ніч на га за-

вуч ван ня, а па слух мя насць 

і вы ка нан не за дач па ўзо ры 

лі чы лі ся пры кме тай доб ра га 

вуч ня, то сён ня та кія фор мы 

ра бо ты вя дуць у ні ку ды. Не-

да вер да на стаў ні ка, стро-

гія стан дар ты і па ста ян-

ны кант роль пры вод зяць 

ма ла дых пе да го гаў да 

рас ча ра ван ня ў пра фе сіі, 

а ў іх больш ста лых ка лег 

за ста ец ца толь кі ад но жа-

дан не — не вы соў вац ца 

і не пры цяг ваць да ся бе 

ўва гу... Ніз кія за роб кі пры-

му ша юць на стаў ні ка браць 

шмат га дзін на груз кі: ка лі 

ты за мест 18 уро каў да еш 

за ты дзень 40, што атрым лі-

ва ец ца на вы ха дзе? Ня ма ні 

ча су, ні сіл ні на твор часць, 

ні на пра фе сій нае ўдас ка на-

лен не. Зноў-та кі, коль касць 

дзя цей у кла се: чым больш 

дзя цей, тым менш ува гі мож-

на ўдзя ліць кож на му вуч ню. 

Па дзя лі це 45 хві лін на 15 або 

на 30 вуч няў».

Не за да валь ня юць на-

стаў ні каў са ста рэ лая ма-

дэль ар га ні за цыі пра цэ су 

на ву чан ня, ад сут насць ін-

тэ гра ва ных уро каў. Кож ныя 

45 хві лін вуч ні вы му ша ны 

хут ка пе ра клю чац ца з ма тэ-

ма ты кі на гіс то рыю, з рус кай 

лі та ра ту ры на бе ла рус кую, 

з за меж най мо вы на фі зі ку 

і гэ так да лей. Па тра ба ван ні 

ў шко ле за ні жа ны ў па раў-

на нні з па тра ба ван ня мі, якія 

прад' яў ля юц ца да сту дэн таў 

у ВНУ, так са ма і пя ці клас-

ні кам да во дзіц ца скла да на, 

та му што ў па чат ко вай шко-

ле да іх бы лі зу сім ін шыя па-

тра ба ван ні.

Сла бае мес ца пе да го-

гаў — іх га ла са вая пад рых-

тоў ка. Го лас — асноў ны ра-

бо чы ін стру мент, вось толь кі 

як яго збе раг чы, у пе ду ні-

вер сі тэ це не ву чаць. А чаму 

са цы яль на псі ха ла гіч ная 

служ ба зай ма ец ца толь кі 

дзець мі? На стаў ні кі лі чаць, 

што ў шко ле па ві нен быць 

псі хо лаг, які бу дзе зай мац-

ца «раз руль ван нем» са мых 

роз ных сі ту а цый, у тым лі ку 

па ўза е ма дзе ян ні на стаў ні-

каў з вуч ня мі і ка ле га мі.

Ну а фра за з бо ку ад мі-

ніст ра цыі «Зра бі це гэ та за 

кошт свай го пе да га гіч на га 

май стэр ства» азна чае толь-

кі ад но: што ты, ах вя ру ю чы 

сва ім ча сам і сі ла мі, па ві-

нен за ткнуць пра бо і ны, якія 

ўзнік лі з-за ня ўме ла га кі ра-

ван ня ка раб лём, ця бе прос-

та ро бяць край нім.

Да ста ла ся ад пе да го гаў 

і дзе ю чай сі стэ ме пра вер-

кі ве даў. Ча го толь кі вар-

тая «пес ня» ад мі ніст ра цыі 

«ні жэй за «трой ку» мы ў 

шко ле не ста вім». Дзе ся ці-

баль ная сіс тэ ма не пра цуе. 

Ацэн ка не ад па вя дае мэ там 

на ву чан ня, ад сут ні чае праз-

рыс тасць у яе пры мя нен ні, 

дзей ні ча юць двай ныя стан-

дар ты, ка лі «дзя сят ку» мож-

на атры маць, на прык лад, за 

пад рых та ва ны рэ фе рат або 

прос та за на вед ван не спар-

тыў на га ме ра пры ем ства.

ПА СТА ВІЎ 
ДЫ ЯГ НАЗ — 
ЛЯ ЧЫ!

А ця пер пра ідэа льную 

шко лу, у якой усім ха це-

ла ся б пра ца ваць. Пас ля 

агуль на га маз га вога штур-

му атры мала ся пры клад на 

та кая кар ці на.

Гэ та шко ла, у якой ад мо ві-

лі ся ад пуб ліч на га ацэнь ван-

ня, ад ацэнь ван ня ў ліч бах 

на ка рысць зва рот най су вя зі 

ад на стаў ні ка. Праз ка мен та-

рый пе да гог па каз вае моц-

ныя ба кі вуч ня, яго пра грэс 

не ў па раў на нні з ін шы мі, а з 

са мім са бой, пра бе лы ў за-

сва ен ні ма тэ ры я лу, дае рэ-

ка мен да цыі, як іх вы пра віць. 

Зва рот ная су вязь за ах воч-

вае да да лей шай ра бо ты над 

са бой. На ву чан не не мо жа 

быць эфек тыў ным, ка лі па-

зба віць дзі ця на ват шан цу на 

пос пех. І зу сім ін шая спра-

ва, ка лі пос пе хі пры зна юц ца 

і ацэнь ва юц ца. Га лоў най ста-

но віц ца не ад зна ка, а ацэн ка 

яго дзей нас ці. Зна чэн не мае 

не тое, коль кі ба лаў ты атры-

маў на ўро ку, а тое, ча му на-

ву чыў ся. Зні кае страх пе рад 

вы стаў лен нем ад зна кі. Вуч ні 

не ба яц ца па мы ліц ца, та му 

што ву чо бы без па мы лак 

не бы вае.

У шко лах ад маў ля юц ца 

ад клас на-ўроч най сіс тэ мы. 

Ак цэнт ро біц ца на муль ты-

дыс цып лі нар насць, пра ект-

нае на ву чан не з ін тэ гра цы яй 

роз ных прад ме таў (кштал ту 

вы ву чэн ня фе но ме наў у 

фін скай шко ле), ка манд ную 

ра бо ту і не фар маль ную ар-

га ні за цыю ву чэб на га пра цэ-

су. Мож на два дні вы ву чаць, 

на прык лад, ма тэ ма ты ку, ін-

фар ма ты ку і фі зі ку, а по тым 

два дні пры свя ціць вы ву чэн-

ню гу ма ні тар ных прад ме таў. 

Дзе цям не да вя дзец ца па ста-

ян на пе ра клю чац ца, гэ та зу-

сім ін шыя энер га вы дат кі, ды 

і аб' ёмы да маш ніх за дан няў 

змен шац ца. У школь ні каў 

з'яў ля ец ца маг чы масць вы-

бі раць ву чэб ныя дыс цып лі ны 

і фар мі ра ваць ін ды ві ду аль-

ны на ву чаль ны план. Змя-

ня ец ца і фі зіч ная пра сто ра 

шко лы. Ін тэр' еры ства ра юц-

ца па прын цы пе ма біль най 

пра сто ры і ўклю ча нас ці ўсіх у 

на ву чаль ны пра цэс. Дзе ці не 

гля дзяць у кла се ў па ты лі цы 

ад но ад на му.

Сіс тэ ма аду ка цыі ба чыць 

кожнага вуч ня з яго мэ та мі, 

цяж кас ця мі, асаб лі вас ця мі і 

ін та рэ са мі.

У ву чэб ным пла не з'яў ля-

юц ца прад ме ты і дыс цып лі ны, 

не аб ход ныя для вы жы ван ня ў 

су час ным све це. Пе да го гі ву-

чаць, як гра мат на ка рыс тац-

ца ін фар ма цы яй у ліч ба вым 

све це. Раз ві ва юць у вуч няў 

эма цы я наль ны ін тэ лект. На-

стаў ні кі сва бод ныя ў вы ба ры 

пад руч ні каў, ме та даў і ін стру-

мен таў для на ву чан ня.

Кант ра лю ю чыя ор га ны 

так са ма па він ны змя ніць 

прын цы пы сва ёй ра бо ты. 

Ка лі ка мі сія пра ве ры ла 

шко лу і знай шла там ней кія 

не да хо пы, гэ тая струк ту ра 

па він на ства рыць з пра-

фе сія  на лаў «спец наз», які 

прый дзе ў гэ тую шко лу і па-

ка жа, як трэ ба пра ца ваць, 

а по тым бу дзе яе ку ры ра-

ваць. Ця пер жа функ цыя 

пра вя ра ю чых зво дзіц ца 

толь кі да та го, каб прый сці 

і па ка раць, але гэ та толь кі 

пе ра шка джае ра бо це. Ка лі 

па ста віў ды яг наз — лячы!

Бе ла рус кая мо ва зой-

ме ў «шко ле ма ры» сваё 

па чэс нае мес ца. «Ча му 

боль шасць ска заў для прак-

ты ка ван няў пра пры ро ду, 

на двор'е і ры бал ку? Колькі 

мож на пі саць у пад руч ні-

ках па беларускай мове 

«пай шоў дож джык, і во жык 

сха ваў ся пад дрэ вам»? Дзі-

ця мар нуе дзя сят кі га дзін, 

вы кон ва ю чы за дан ні, якія 

не ня суць ні я кай ін фар ма-

цый най на груз кі, ад бы ва ец-

ца ней кая ін тэ ле кту аль ная 

вы пус та ша насць. Ча му не 

прак ты ка ваць родную мо ву 

на пры кла дах ак ту аль на га 

сло ва ўжы ван ня, каб дзет кі 

по тым маг лі ска рыс таць на-

бы тае? Дзе ў пра гра ме кні гі 

і пры кла ды, якія спры я юць 

раз віц цю асо бы, ру ха юць 

дзя цей на пе рад?» — раз-

ва жае вы клад чык англій-

скай мо вы Ва лян ці на 

ГОЛУБЕВА.

Пе да га гіч ная аду ка-

цыя да ец ца сту дэн там на 

бе ла рус кай мо ве. У да ку-

мен таз ва ро це так са ма вы-

ка рыс тоў ва ец ца род ная 

мо ва. Са ма ме ней гіс то рыя 

Бе ла ру сі, прад мет «Мая ра-

дзі ма — Бе ла русь», мас тац-

кая куль ту ра вы кла да юц ца 

на бе ла рус кай мо ве. Гэ та 

так са ма з па жа дан няў...

Тры га дзі ны маз га во га 

штур му пра ля це лі ім гнен на.

— Спа дзя ю ся, што хтось-

ці з вас пе ра ка наў ся ў аса-

біс тых гі по тэ зах, але не вы-

клю чаю, што нех та пой дзе 

з на шай су стрэ чы з яшчэ 

боль шай коль кас цю пы тан-

няў, — пад вёў вы ні кі пер-

ша га аду ка цый на га бран ча 

Яў ген Лу фер чык.

— Для мя не ад ным са 

сты му лаў за ві таць сю ды бы-

ло жа дан не тра піць у ат мас-

фе ру ад на дум цаў, — кан ста-

та ваў на стаў нік ма тэ ма ты кі 

цэнт ра да дат ко вай аду ка-

цыі «Аду ка цый ная пра сто-

ра «Кра і на сяб роў», аў тар 

пра ек та «Па той бок лі каў» 

Ягор ДАЎ ГА ЛЕ ВЕЦ, — та-

му што ка лі та бе што дня 

ка жуць, што ты ду рань, то 

па чы на еш у гэ та ве рыць. 

А тут прый шоў, па гля дзеў, 

па кан так та ваў з ка ле га мі і 

ра зу ме еш: з та бой на са мрэч 

усё нар маль на. Гэ та да ра го-

га каш туе.

— Ка лі на та кія су стрэ-

чы не мо гуць прый сці тыя ці 

ін шыя на стаў ні кі і ад мі ніст-

ра цыя, то мо гуць прый сці 

не абы яка выя баць кі. І калі 

мы на ра джа ем штось ці 

свет лае і доб рае, то мож-

на дзей ні чаць праз іх, ня-

хай яны ня суць гэ тыя ідэі ў 

свае шко лы, — пра па на вала 

настаў нік ін фар ма ты кі 

Яўге нія ГУ ШЧЫ НА.

8 лю та га на аб мер ка-

ван не ў не фар маль най аб-

ста ноў цы вы но сіц ца тэ ма 

«Ме то ды кі і фі ла со фія аду-

ка цый на га пра цэ су: ці ад чу-

ва ем мы роз ні цу?». 22 лю-

та га ў цэнт ры ўва гі бу дуць 

на стаў ніц кая эты ка, ры зы кі 

і вы ра шэн не кан флікт ных сі-

ту а цый. Ацэнь ван не і ма ты-

ва цыю (ці мож на па ста віць 

па між імі знак роў на сці) пе-

да га гіч ная су поль насць аб-

мяр куе 14 са ка ві ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА,

фо та аў та ра.

Маз га вы штурмМаз га вы штурм

ШКО ЛА...ВА ЎМО ВАХ 
ПОЎ НАЙ СВА БО ДЫ

Ці ве да е це вы, што та кое энер гія яр кіх лю дзей? Гэ та 

рэ аль ная сі ла, якая збі вае з ног і на тхняе. Ме на ві-

та та кія лю дзі са бра лі ся су бот няй ра ні цай, у свой 

вы хад ны дзень, на пер шы аду ка цый ны бранч. Іні-

цы я та ра мі се рыі не фар маль ных су стрэч пе да го гаў 

ста лі су за сна валь нік ака дэ міі крэ а тыў ных тэх на ло-

гій ІT Рrіnсеss і пры ват най шко лы STЕАM, вы клад-

чык, мен тар Ва лян ці на ЧЭ КАН і кі раў нік ІT-шко лы 

Mуfrееdоm, ар хі тэк тар аду ка цый ных сіс тэм, аду ка тар 

Яў ген ЛУФЕР ЧЫК.

Бранч (Brunch) — 
гэ та гіб рыд анг лій скіх 
слоў «Breakfast» 
(сня да нак) і «Lunch» 
(абед). Азна чае поз ні 
сня да нак, які плаў на 
пе ра хо дзіць у абед, 
пры чым не до ма, 
а дзе-не будзь 
у ка вяр ні.

Якая б яна бы ла, 
ка лі б гэ та за ле жа ла 
ад на стаў ні каў?


