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— Якасць аду ка цыі і 

імідж на стаў ні ка ў гра мад-

стве. Ці ўза е ма звя за ныя 

гэ тыя па няц ці? Ад ка го 

на стаў нік не аба ро не ны ў 

боль шай сту пе ні: ад вуч няў, 

іх баць коў, ад мі ніст ра цыі ці 

кант роль ных ор га наў?

Рос МАК ГІЛ: — Урад сён-

ня не фі нан суе шко лы на да-

стат ко вым уз роў ні. І ўтрым лі-

ваць шмат пе да го гаў-пра фе-

сі я на лаў ста но віц ца для ўста-

ноў аду ка цыі за над та до ра га. 

Але кож най шко ле па трэб ныя 

да свед ча ныя на стаў ні кі, якія 

бу дуць дзя ліц ца з ма ла ды мі 

сва ім пра фе сій ным во пы там. 

За апош нія га ды я апы таў 

пры бліз на 20 ты сяч на стаў-

ні каў, з іх толь кі ка ля 100 ча-

ла век ска за лі, што пры свя ці лі 

пе да го гі цы двац цаць і больш 

га доў. Ста тыс ты ка свед чыць, 

што ў ся рэд нім на стаў нік пра-

цуе ў шко ле 13 га доў. Пе да га-

гіч ная пра ца ста но віц ца ўсё 

больш скла да най і псі ха ла-

гіч на на пру жа най, ус клад ня-

юц ца пра гра мы, эк за ме ны, 

на стаў ні каў у шко лах за ста-

ец ца ўсё менш, а на груз ка на 

іх рас це.

Па лі ты кі мяр ку юць, што 

мо гуць і да лей вы дат коў ваць 

менш срод каў на шко лы і 

губ ляць пе да го гаў. Апош нія 

ўсё час цей вы ра ша юць змя-

ніць сфе ру сва ёй дзей нас ці 

і за раб ляць гро шы ў ін шым 

мес цы. У іх ёсць сем'і, дзе ці, 

пэў ныя па трэ бы, якія трэ ба 

за да валь няць. Да та го ж 

для нас над звы чай ак ту аль-

ная праб ле ма пра фе сій на га 

вы га ран ня. Баць кі вуч няў 

мо гуць па скар дзіц ца на на-

стаў ні ка з лю бой на го ды: 

ад ней кай дро бя зі, кштал-

ту «дзі ця згу бі ла пе нал», да 

больш сур' ёз ных. А ка лі яны 

па ве дам ля юць, што іх сын 

ці дач ка ад чу ва юць ся бе ў 

шко ле не аба ро не ны мі, ту ды 

на кі роў ва ец ца пра вер ка. На-

стаў ні ка мо гуць па ка раць, 

на прык лад, аб' явіць вы мо ву. 

Ка лі ад бы ло ся штось ці на-

са мрэч сур' ёз нае, ён мо жа 

стра ціць ра бо ту, а ка лі ўво гу-

ле над звы чай нае — яму мо-

гуць за ба ра ніць вы кла дан не 

на ўсё да лей шае жыц цё.

Мы ар га ні зу ем у шко лах 

са ве ты на стаў ні каў, каб па-

збег нуць за ліш ня га ціс ку з 

бо ку кант роль ных ор га наў. 

Лепш ка ле гі рас тлу ма чаць, 

ча му на стаў нік не меў ра цыі, 

чым вы шэй ста я чы ор ган бу-

дзе вы но сіць гэ тыя пы тан ні 

на ўсе агуль нае аб мер ка ван-

не за сце ны шко лы. Та кія мо-

ман ты дрэн на ўплы ва юць на 

імідж пе да го га ў гра мад стве, 

тым больш што і баць кі, і па-

лі ты кі сён ня не вель мі да вя-

ра юць на стаў ні кам. Я лі чу, 

што мы са мі па він ны больш 

пад трым лі ваць адзін ад на го і 

на да ваць адзін ад на му ўпэў-

не нас ці. А нас ма ты ву юць 

спа бор ні чаць, а не дзя ліц ца 

ідэ я мі. Усе шко лы імк нуц ца 

ака зац ца ўвер се шмат лі кіх 

рэй тын гаў.

Я да сле да ваў праб ле мы, 

з які мі су ты ка юц ца на стаў-

ні кі. Ча му яны сы хо дзяць са 

школ? Дык вось, на пер шым 

мес цы ў бры тан скіх пе да го-

гаў ста іць вя лі кая пра цоў ная 

на груз ка (у тым лі ку бю ра-

кра тыя, не аб ход насць ма ні-

то рыць, пе ра да ваць роз ныя 

звест кі, за паў няць жур на лы, 

кла па ціц ца пра вы стаў лен-

не вя лі кай коль кас ці ацэ нак 

і г. д). На дру гім — іні цы я ты-

вы, спу шча ныя «звер ху», і 

на трэ цім — ціск і кант роль 

з бо ку кі раў ніц тва школ. Не 

пра во дзі ла ся ні я кіх да сле-

да ван няў і, ад па вед на, ня ма 

ні я кіх до ка заў, што на пі сан-

не дэ та лё ва га пла на ўро ка 

не як уплы вае на яго якасць. 

За тое для кі раў ніц тва школ 

на яў насць ці ад сут насць 

пла на — ін стру мент для ціс-

ку. Ты двац цаць га доў вы-

кла да еш у шко ле, а да ця бе 

на ўрок пры хо дзіць ін спек-

тар, які за 20—30 хві лін зна-

хо джан ня ў кла се вы но сіць 

та бе пры суд — вы стаў ляе ў 

сва іх па пе рах кры жы кі ці ба-

лы. Я лі чу, што ў нас ця пер 

ство ра на ма дэль, якая вы піх-

вае на стаў ні каў са шко лы.

Да ну та СТЭР НА: — Я 

ўпэў не на, што ад якас ці аду-

ка цыі за ле жыць бу ду чы ня 

лю бой кра і ны. Мая дзей насць 

у Цэнт ры гра ма дзян скай 

аду ка цыі на цэ ле на ме на ві та 

на по шук спо са баў, як змя-

ніць сіс тэ му аду ка цыі ў леп-

шы бок, знай сці для гэ та га 

эфек тыў ныя ры ча гі. І, шчы-

ра ка жу чы, я не ве ру ў тое, 

што рэ фор мы, спу шча ныя 

звер ху, мо гуць паў плы ваць 

на рэ аль ную сі ту а цыю ў на-

шых шко лах, на ват ка лі б яны 

бы лі пра ду ма ныя і муд рыя. 

Ды рэк ты вы, што на ра джа-

юц ца на вер се, не пра цу юць, 

ка лі да ся га юць прак тыч на-

га ўзроў ню. Яны пе ра тва-

ра юц ца ў пра фа на цыю, усё 

ро біц ца толь кі для пту шач кі. 

А вось ка лі не аб ход насць 
пе ра мен бу дзе пры ня тая ду-
шой і сэр цам на стаў ні ка, мы 
змо жам атры маць ча ка ны 
эфект. Лю быя но ва ўвя дзен-
ні ўпі ра юц ца ў кан крэт ных 
лю дзей, якія бу дуць іх ука ра-
няць. Но вая шко ла па тра буе 
но ва га на стаў ні ка, які ста не 
ру ха ві ком пе ра мен. З ін ша-
га бо ку, я ра зу мею, што цяж-
ка па тра ба ваць ад пе да го га 
быць на ва та рам, ка лі яго за-
гру жа юць роз ны мі аба вяз ка-
мі звыш ме ры.

— Лю дзі не заў сё ды 

ра зу ме юць, што ім пра-

па ну юць і на вош та трэ ба 

штось ці змя няць. Але мі-

ністр ахо вы зда роўя не 

аба вя за ны тлу ма чыць 

пуб лі цы, ча му змя ня ец ца, 

на прык лад, ме тад вы да-

лен ня апен ды цы ту. А пе-

да го гі вы му ша ны на ладж-

ваць ка му ні ка цыі з гра мад-

ствам, на ват ка лі змя ня ец-

ца змест пад руч ні каў для 

па чат ко вых кла саў. Та му 

што лю быя зме ны цяг нуць 

гра мад скі рэ за нанс... Як 

да вес ці да баць коў, што 

шко ла ў ХХІ ста год дзі не 

мо жа жыць па за ко нах мі-

ну ла га ста год дзя?

Рос МАК ГІЛ: — Шчы ра 

ка жу чы, ад ка зу на гэ та пы-

тан не ў мя не ня ма. Ура чам 

ні хто з па цы ен таў не ўказ-

вае, як ля чыць. За тое ўсе 

ах вот на ле зуць са сва і мі па-

ра да мі да на стаў ні каў. У пе-

да го гі цы — усе лічаць сябе  

спе цы я ліс тамі. Та ды ў мя не 

да вас су стрэч нае пы тан-

не — а ці ве да е це вы, як пра-

цуе дзі ця чая па мяць? Вам 

вя до мыя асаб лі вас ці не вер-

баль най ка му ні ка цыі? Мо ва 

це ла? Псі ха ла гіч ныя ню ан-

сы? Вы ве да е це, як мож на 

ма ты ва ваць дзі ця, ства рыць 

яму сі ту а цыю пос пе ху? А як 

зра біць так, каб вуч ню ста-

ла со рам на за свае па во дзі-

ны ці свой учы нак? Як па-

ста віць на мес ца пад лет ка, 

які са ску ры вы луз ва ец ца? 

Ка лі ў ця бе на ўро ку 30 ча-

ла век, гэ тым кла сам трэ ба 

ўмець кі ра ваць. Ты па ві нен 

ка заць толь кі па сут нас ці 

пы тан ня, бо ў ця бе ма ла ча-

су, а вось за дач і спраў на-

са мрэч шмат. Трэ ба ад усіх 

30 вы ха ван цаў атры маць на 

ўро ку зва рот ную су вязь, за-

бяс пе чыць умо вы, каб усім 

бы ло кам форт на пра ца ваць. 

Але ка лі я рых тую вуч няў 

да эк за ме ну, то на ад ва рот 

ства раю для іх стрэ са вую 

сі ту а цыю. Ка лі ў 35 га доў я 

за стаў ся без ра бо ты і мне 

ска за лі, што мя не не жа да-

юць ба чыць у шко ле, я вы-

ра шыў, што я труп, у мя не 

бы ло вель мі шмат праб лем 

са зда роў ем. Умен не дзей-

ні чаць у стрэ са вай сі ту а цыі, 

ва ўмо вах ня вы зна ча нас ці, 

не прад ка заль нас ці, су пра-

ціў ляц ца знеш нім фак та-

рам — так са ма вель мі важ-

ны жыц цё вы на вык.

Сён ня вель мі важ на 

фар мі ра ваць так зва ныя 

скраз ныя кам пе тэн цыі (яны 

ўклю ча юць і асо бас ныя (на-

прык лад, лі дар ства), і між-

асо бас ныя, і ме ды я ін фар ма-

цый ныя. — Аўт.), раз ві ваць 

кры тыч нае мыс лен не, умен-

не пра ца ваць з ін фар ма цы яй, 

ад роз ні ваць праў ду ад хлус ні, 

ба чыць рэ клам ныя ма ні пу ля-

цыі. Ма біль насць, гнут касць 

у роз ных сі ту а цы ях, умен не 

ву чыц ца ўсё жыц цё — больш 

важ ныя, чым прос та ве дан не 

ма тэ ма ты кі.

— Ці мо гуць дзе ці ву чыц-

ца для за да валь нен ня, а не 

для атры ман ня ад зна кі? Вы 

мо жа це ўя віць са бе шко лу 

ўво гу ле без ад знак?

Да ну та СТЭР НА: — Мы 

ра зам з ка ле га мі з Цэнт ра 

гра ма дзян скай аду ка цыі 

на ват за сна ва лі гру пу пад 

наз вай Dzіecko bez stopnі — 

«Дзі ця без ад зна кі», у якой 

больш за ты ся чу на стаў-

ні каў. Мы шмат пра цу ем у 

гэ тым кі рун ку, асаб лі ва ў 

ма лод шых кла сах, бо страх 

пе рад дрэн ны мі ад зна ка мі 

і па кла нен не доб рым фар-

мі ру юц ца лі та раль на з пер-

шых га доў на ву чан ня. І чым 

паз ней у шко лу прый дуць 

ад зна кі ў ба лах, тым бу дзе 

лепш для дзя цей. Ад нак 

ука ра няць на шу фі ла со фію 

вель мі скла да на, бо ўвесь 

свет лі та раль на «за хва рэў» 

на эк за ме ны і рэй тын гі. Мы 

ні як не хо чам зра зу мець, што 

ацэн кі слу жаць толь кі кан ку-

рэн цыі за кошт ней кіх ліч баў. 

Усе вы му ша ны да каз ваць, 

што твая шко ла леп шая за 

су сед нюю. Па вер це, што і 

без ад знак у ба лах на ву чан-

не і рух на пе рад маг чы мыя, 

прос та трэ ба за мя ніць ацэн кі 

зва рот най су вяз зю, вус ным 

ка мен та ры ем. Для пе да го гаў 

гэ та маг чы масць вяр нуць у 

аду ка цый ны пра цэс най-

больш сла бых вуч няў, каб 

яны атры ма лі леп шыя вы ні кі і 

бы лі больш па спя хо вы мі гра-

ма дзя на мі. Школь ні ка трэ ба 

па раў ноў ваць не з ін шы мі 

дзець мі ў кла се, а з са мім 

са бой. Кож ны хо ча чуць най-

перш пра ся бе — пра свае 

пос пе хі і ня ўда чы. На ву чэн цы 

не лю бяць, ка лі іх іг на ру юць, 

а па хва ла, ка лі ёсць рух на-

пе рад, і пад каз кі, як па леп -

шыць свае вы ні кі, — за мест 

ад зна кі ў ба лах — іх сты му-

лю юць... На ву чан не не бу дзе 

эфек тыў ным, ка лі па зба віць 

дзі ця 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: у гэ тым вы пад ку і да 

аб грун та ва най і кан струк-

тыў най кры ты кі на ву чэн цы 

па ста вяц ца хут чэй як да ка-

рыс най...

— У ва шай кра і не 

школь ні кі так са ма скар-

дзяц ца на вя лі кі аб' ём да-

маш ніх за дан няў?

Да ну та СТЭР НА: — Гэ та 

тэ ма час та ўзні кае ў Поль-

шчы. На маю дум ку, да маш-

няе за дан не трэ ба за да ваць 

толь кі та ды, ка лі гэ та на са м-

рэч не аб ход на. Я ве даю з 

да сле да ван няў вя до ма га 

аў стра лій ска га пра фе са ра 

Джо на Хэ ці, што ка рысць 

ад вы ка нан ня та кіх за дан няў

па вя ліч ва ец ца з уз рос там. 

У пра фе сій най лі та ра ту ры га-

во рыц ца, што час на да маш-

няе за дан не вы ліч ва ец ца па 

на ступ най фор ме: 10 хві лін 

трэ ба па мно жыць на клас, у 

якім ву чыц ца дзі ця. На прык-

лад, у пер шым кла се — гэ та 

10 хві лін у дзень, у дру гім — 

20, у пя тым — 50 хві лін. 

11 клас — 110 хві лін (гэ та 

ка ля дзвюх га дзін у дзень на 

ўсе прад ме ты)

Аса біс та я як на стаў нік 

(Да ну та вы кла дае ма тэ ма-

ты ку. — Аўт.) па ча ла пра па-

ноў ваць да маш няе за дан не 

на вы бар, што знач на па леп-

шы ла якасць яго вы ка нан ня 

вуч ня мі. Ні ко лі не вы стаў ляю 

ад зна кі за да маш няе за дан-

не, якое за даю: імк ну ся, каб 

на ву чэн цы ўсвя до мі лі, што 

гэ та за дан не — па трэ ба, а 

не аба вя зак.

Ма ты ва цыя ма ла сяб руе 

з па чуц цём аба вяз ку. Ву-

чань па ві нен мець унут ра ную 

ма ты ва цыю да на ву чан ня, і 

на гэ та на стаў нік мо жа паў-

плы ваць праз ці ка выя ўро кі, 

скла дзе ныя з улі кам ін та рэ-

саў роз ных вуч няў у кла се, 

ка рэ ля цыю пра гра мы з рэ-

аль ным жыц цём. Усвя дом-

ле нае на ву чан не — гэ та ка лі 

на ву чэ нец ве дае, на вош та і 

ча му ён ву чыц ца. Я аса біс та 

раб лю стаў ку на фар мі ру ю чае 

ацэнь ван не (у Бе ла ру сі — ак-

тыў ная ацэн ка). У ма ім бло гу, 

https://osswіata.pl/sterna/, мож-

на знай сці шмат прак тыч ных 

ар ты ку лаў пра ўплыў на стаў-

ні ка на ма ты ва цыю вуч няў.

Што да ты чыц ца та го, каб 

вуч ням да ва ла ся поў ная са-

ма стой насць, я лі чу, што гэ-

та не бяс печ на. У Поль шчы 

бы лі ство ра ны так зва ныя 

дэ ма кра тыч ныя шко лы. Не-

ка то рыя з іх ма юць вы дат-

ных пе да го гаў, за па ле ных, 

на тхнё ных ідэ яй, і там усё 

доб ра. Але мы не мо жам 

раз ліч ваць, што ў кож най 

шко ле на стаў ні кі здоль ныя 

на ву чыць сва іх вы ха ван цаў 

ад каз на ка рыс тац ца поў най 

сва бо дай. Та му, на маю дум-

ку, лепш ства рыць сі ту а цыю, 

каб ву чань мог вы бі раць, але 

з пэў на га ко ла пра па ноў, а 

не па між ву чо бай і тым, каб 

уво гу ле ні чо га не ра біць і не 

ву чыц ца.

— А вы аса біс та ці ста-

лі б за ба ра няць ма біль ныя 

тэ ле фо ны ў шко ле?

Рос МАК ГІЛ: — Так! Хто 

ве дае, якія ка рыс таль ніц-

кія ўмо вы ўста ноў ле ны для 

асоб ных ма біль ных пра грам 

у тэ ле фо нах? Важ на, каб 

шко лы кант ра ля ва лі гэ тыя 

пы тан ні для аба ро ны дзя цей 

і іх псі хіч на га зда роўя.

Да ну та СТЭР НА: — Я не 

ба чу ў гэ тым праб лем. Мяр-

кую, што яны мо гуць быць 

ка рыс ныя пры на ву чан ні, на-

прык лад, для по шу ку хут кай 

ін фар ма цыі на ўро ку. Дзе ла-

вая ат мас фе ра ў кла се вель-

мі за ле жыць ад ста сун каў, 

што склад ва юц ца па між на-

стаў ні кам і вуч ня мі, а ўро кі 

мож на пра во дзіць так, каб 

тэ ле фо ны не пе ра шка джа лі, 

а да па ма га лі.

— Вы зна ё мыя з сіс-

тэ ма мі аду ка цыі роз ных 

кра ін. Ска жы це, якая з іх 

вам най больш ім па нуе? 

Мо жа быць, вар та ўзяць 

неш та ў фі наў, кі тай цаў, 

сін га пур цаў, спа лу чыць іх 

най больш моц ныя ба кі, і 

та ды мы атры ма ем шко лу, 

якая ўсіх за да во ліць: і гра-

мад ства, і вуч няў з баць ка-

мі, і пе да го гаў?

Да ну та СТЭР НА: — Мне 

най больш бліз кая фін ская 

сіс тэ ма. Але я ду маю, што яе 

нель га аў та ма тыч на транс-

ля ваць ін шым кра і нам. Фі-

ны пра ца ва лі над ёй шмат 

га доў. Я ад ной чы спы та ла ў 

фін ска га чы ноў ні ка, як у іх 

пра вя ра ец ца якасць пра цы 

на стаў ні каў, і ён мне ад ка-

заў, што яны вель мі даў но 

ад мо ві лі ся ад кант ро лю! Да-

вай це і мы пе ра ста нем пра-

вя раць і ацэнь ваць, а лепш 

бу дзем ЗА АХ ВОЧ ВАЦЬ. Сіс-

тэ мы, ары ен та ва ныя толь кі 

на атры ман не ве даў і сты-

му ля ван не кан ку рэн цыі, я 

прос та не вы но шу.

Рос МАК ГІЛ: — Скла да на 

і бес сэн соў на па раў ноў ваць 

сіс тэ мы аду ка цыі ў роз ных 

кра і нах. Нель га прос та ўзяць 

і ска пі ра ваць чу жую шко лу. 

Трэ ба гля дзець, што па ды-

хо дзіць ме на ві та вам. Мая 

па ра да: вазь мі це тое, ча му 

мож на па ву чыц ца, і пра пус-

ці це праз свой на цы я наль ны 

кан тэкст.

Усё па чы на ец ца з сум лен-

ных, скла да ных і праз рыс тых 

дыс ку сій на ўсіх уз роў нях. 

Я ве ру, што лю бы на стаў нік 

мо жа фар мі ра ваць па лі ты-

ку ў галіне аду ка цыі. Важ на, 

каб гра мад ства, на рэш це, 

нас па чу ла. Су пра цоў ніц тва і 

дыя лог з пе да го га мі — вель-

мі важ ны мо мант для бу ду-

чы ні шко лы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та прад стаў ле на 

ар га ні за та ра мі 

EdCamp Belarus—2019.

ПРА ВЯ РАЦЬ ЦІ ЗА АХ ВОЧ ВАЦЬ?
Як пра цу юць на якасць аду ка цыі ад зна кі, кан ку рэн цыя і рэй тын гі...
Уін стан Чэр чыль ка лісь ці ска заў, што на стаў ні кі ва-

ло да юць ула дай, пра якую прэм' ер-мі ніст ры мо гуць 

толь кі ма рыць. Але сі ту а цыя ка рэн ным чы нам змя-

ні ла ся, пры чым не толь кі ў на шай кра і не... Пра гэ та 

ка за лі і за меж ныя пе да го гі — удзель ні кі EdCamp 

Belarus—2019. Гас ця мі трэ цяй пе да га гіч най (не)кан-

фе рэн цыі ста лі Да ну та СТЭР НА, экс перт Цэнт ра 

гра ма дзян скай аду ка цыі з Вар ша вы, дзя ку ю чы якой 

дзе сяць га доў та му ў Бе ла русь прый шла ак тыў ная 

ацэн ка, і Рос Мо ры сан МАК ГІЛ — вя до мы на стаў нік, 

пісь мен нік, бло гер і ства раль нік сай та tеасhеrtооlkіt.

со.uk (ін стру мен ты для на стаў ні ка), у яко га ця пер 

больш за 10 міль ё наў чы та чоў. Рос на мі на ваў ся га-

зе тай The Sunday Tіmes у лік 500 са мых уплы во вых 

лю дзей у Вя лі ка бры та ніі. Мы ска рыс та лі ся вы пад-

кам, каб за даць аў та ры тэт ным пе да го гам пы тан ні, 

якія хва лю юць іх бе ла рус кіх ка лег.

Рос МАК ГІЛ: «Нас ма ты ву юць спа бор ні чаць, а не дзя ліц ца ідэ я мі. 
Усе шко лы імк нуц ца ака зац ца ўвер се шмат лі кіх рэй тын гаў».

Да ну та СТЭР НА: «На ву чан не не бу дзе эфек тыў ным, 
ка лі па зба віць дзі ця шан цу на пос пех».

Ня ма ні я кіх до ка заў, 
што на пі сан не 
дэ та лё ва га пла на 
ўро ка не як ўплы вае 
на яго якасць.


