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МА ЛА ДОСЦЬ 
І ВО ПЫТ

Афі цый ны старт быў да-

дзе ны пра ек ту ў чэр ве ні, але 

пад рых тоў ка да яго вя ла ся 

цэ лы год. Штурш ком стаў 

ві зіт у Бе ла русь стар шы ні 

праў лен ня Ашчад бан ка Ра сіі 

Гер ма на Грэ фа. Ашчад банк 

з'яў ля ец ца га лоў ным до на-

рам пра гра мы «На стаў нік 

для Ра сіі» і на спра ве дэ-

ман струе са цы яль ную ад-

каз насць біз не су. Бы ло вы-

ра ша на па шы рыць пра ект і 

на тэ ры то рыю Бе ла ру сі, дзе 

зна хо дзіц ца дач чы ны БПС-

Ашчад банк. Тым больш што 

ўжо бы лі эн ту зі яс ты, якія 

даў но шу ка лі маг чы масць, 

каб ува со біць гэ ту ідэю.

Да ўдзе лу ў пра ек це 

«На стаў нік для Бе ла ру сі» 

за пра ша лі ся як сё лет нія вы-

пуск ні кі пе да га гіч ных спе цы-

яль нас цяў, так і во пыт ныя 

на стаў ні кі. Пер шым кро кам 

бы ло за паў нен не ан ке ты, 

за тым кан ды да таў ча ка ла 

скайп-ін тэр в'ю, а на апош-

нім эта пе — су бя се да ван не 

ў Мін ску, пад час яко га трэ-

ба бы ло так са ма пра вес ці 

ся мі хві лін ны ўрок. Клю ча вы-

мі кры тэ ры я мі для ад бо ру 

ста лі ка му ні ка тыў ныя на вы-

кі кан ды да таў, іх га тоў насць 

пра ца ваць у ка ман дзе і свя-

до мая ма ты ва цыя (удзель нік 

па ві нен быў па дзя ляць каш-

тоў нас ці пра ек та). Уся го па-

сту пі ла 60 за явак ад ах вот-

ных змя няць шко лу і ся бе. 

Для ўдзе лу ў лет нім ін тэн-

сі ве бы лі за про ша ны 12 пе-

да го гаў. Ся род іх ака за ла ся 

і во пыт ная на стаў ні ца бе-

ла рус кай мо вы і лі та ра ту-

ры з ар шан скай ся рэд няй 

шко лы № 20 Але на ПАНК-

РА ТА ВА. Па яе сло вах, яна 

пра чы та ла ар ты кул аб пра-

ек це ў «Звяз дзе» і па спе ла 

ўско чыць у апош ні ва гон. 

Яе за яў ка прый шла пас ля 

ўсіх дэ длай наў...

«Све жае аду ка цый нае 

па вет ра мне бы ло прос та 

жыц цё ва не аб ход нае. Сва-

іх ме ды я ге ні яў — бе ла рус кі 

про філь ны клас — я вы пус-

ці ла і ду ма ла, што мне ня ма 

ча го больш даць дзе цям, 

раз да ла ўсё, ад чу ва ла, што 

трэ ба «на поў ніц ца», — ка-

жа на стаў ні ца. — Ма ла дых, 

твор чых, ра зум ных, крэ а-

тыў ных на стаў ні каў у на шай 

кра і не шмат. Але раз бі рац ца 

са сва ім крэ а ты вам і твор-

час цю, час ад ча су пе ра жы-

ва ючы па мыл кі, мож на доў-

га і цяж ка. І толь кі во пыт ны 

пе да гог, азі ра ю чы ся на па-

ча так свай го пра фе сій на га 

шля ху, ра зу мее, на коль кі 

важ ная на гэ тым эта пе пра-

фе сій на га рос ту да па мо га і 

пад трым ка ста рэй шых ка-

лег, здоль ных на кі ра ваць 

жа дан не мо ла дзі пра ца ваць 

па-но ва му ў кан струк тыў ны 

бок».

СІГ НАЛ 
З КОС МА СУ?

Лет ні ін тэн сіў быў аба-

вяз ко вай умо вай удзе лу ў 

пра ек це. Ця гам трох тыд-

няў на за га рад най ба зе ад-

па чын ку БПС-Ашчад бан ка 

як уча раш нія вы пуск ні кі, 

так і на стаў ні кі з са лід ным 

ста жам на ву ча лі ся су час-

ным па ды хо дам у пе да го гі-

цы і вы кла дан ні, за гар тоў-

ва лі свае лі дар скія якас ці, 

атрым лі ва лі ве ды ў га лі не 

пра ект на га ме недж мен ту і 

тайм-ме недж мен ту. Кож ны 

дзень быў на поў не ны вы-

яз ны мі ме ра пры ем ства мі і 

су стрэ ча мі з ці ка вы мі спі ке-

ра мі.

— За ня ткі рас па чы на лі ся 

ра ні цай і за кан чва лі ся толь кі 

блі жэй да но чы. Але ж трэ ба 

бы ло яшчэ шмат ча го вы ка-

наць і па спець. Тэмп жыц ця 

ў нас быў прос та ша лё ны, — 

кан ста туе ўдзель ні ца пра-

ек та Але на АЛЕХ НА.

Дзяў чы на хоць і ме ла 

пе да га гіч ны до свед (пра ца-

ва ла пе да го гам-ар га ні за та-

рам ва ўста но вах аду ка цыі 

ў Са лі гор ску і Баб руй ску), 

вы шэй шую пе да га гіч ную 

аду ка цыю атры ма ла толь кі 

сё ле та. Скон чы ла за воч на 

філ фак БДУ. «Са мной неш-

та ад бы ва ла ся, я ра зу ме ла, 

што трэ ба ў жыц ці штось ці 

змя няць — чар го вы этап за-

вяр шыў ся. Па ду ма ла, а ці 

не па ехаць мне пра ца ваць 

у вяс ко вую шко лу? — ка жа 

яна. — І вось, рых ту ю чы-

ся да чар го ва га эк за ме ну, 

зай шла на ста рон ку ў са-

цы яль най се тцы да свай го 

вы клад чы ка і ўба чы ла там 

аб вест ку аб на бо ры ў пра-

гра му «На стаў нік для Бе ла-

ру сі». Па ду ма ла, што, на-

пэў на, гэ та лёс, сіг нал, які 

мне да сы ла юць, тым больш 

што мож на не толь кі па спра-

ба ваць ся бе ў но вай якас ці, 

а яшчэ і ча мусь ці на ву чыц-

ца. Вось толь кі ін фар ма цыя 

пра тое, што ад бя руць уся-

го два нац цаць удзель ні каў, 

за ста ла ся спа чат ку без ма-

ёй ува гі. Спу жа ла ся я ўжо 

паз ней, ка лі ад пра ві ла на 

пра ект ан ке ту...»

ЗА ХАП ЛЯЙ СЯ 
ДЗЕЦЬ МІ!

Удзель ні ца мі «На стаў ні ка 

для Бе ла ру сі» ста лі і дзве 

На тал лі ЦЕ ЦЯ РУК! На стаў-

ні цы пра цу юць у шко ле ў 

аг ра га рад ку Па віц це ў Коб-

рын скім ра ё не.

— Мы за му жам за род-

ны мі бра та мі. Я вы кла даю 

ў па чат ко вай шко ле, а сва-

яч ка — бе ла рус кую мо ву і 

лі та ра ту ру, — тлу ма чыць 

На тал ля. — Мой педс таж 

скла дае 23 га ды, та му для 

мя не са мым скла да ным пад-

час лет ня га ін тэн сі ву бы ло 

пе ра гле дзець свае по гля-

ды і па ды хо ды ў пра фе сіі. 

Да вя ло ся на ват кры шач ку 

ся бе ла маць. Ка лі ана лі-

за ва ла свае дзе ян ні праз 

прыз му гу ман най пе да го гі кі, 

для мя не гэ та бы ло вя лі кае 

са ма па знан не і са ма раз віц-

цё. Я атры ма ла ін стру мен-

ты, якія зма гу пры мя няць у 

да лей шай ра бо це. Уво гу ле 

дэ віз гу ман най пе да го гі кі — 

«Прый шоў у клас — за хап-

ляй ся сва і мі дзець мі» — ста-

не ця пер і ма ім дэ ві зам.

Дзве На тал лі за ста нуц-

ца пра ца ваць у сва ёй шко-

ле, якая па да ла за яў ку на 

ўдзел у пра гра ме «На стаў нік 

для Бе ла ру сі», толь кі бу дуць 

мець ця гам двух га доў па-

ста ян ную ме та дыч ную і фі-

нан са вую пад трым ку. Уво-

гу ле да лу чыц ца да пра ек та 

па жа да ла ка ля 20 школ, 

іх геа гра фія ахоп лі вае ўсе 

рэ гі ё ны Бе ла ру сі, але пры-

няць апан та ных на стаў ні-

каў па шчас ці ла з іх толь кі 

пя ці: Ля дзен ска му дзі ця ча-

му са ду — ся рэд няй шко-

ле, Не га рэль скай ся рэд няй 

шко ле № 1, Дзяр жын скай 

гім на зіі № 1, Па плаў ска му 

дзі ця ча му са ду — ся рэд няй 

шко ле (усе яны раз ме шча ны 

на тэ ры то рыі Мін скай воб-

лас ці) і шко ле ў аг ра га рад ку 

Па віц це на Брэст чы не.

Кож на му на стаў ні-

ку — удзель ні ку пра-

гра мы — акра мя зар-

пла ты бу дзе два га ды 

на ліч вац ца сты пен дыя 

ў па ме ры 250 руб лёў. 

Іх так са ма за бяс пе чаць 

ноў тбу ка мі і кам пен су-

юць вы дат кі на жыл лё 

пры не аб ход нас ці пе-

ра ез ду.

Але на Алех на на кі ру ец-

ца ў Не га рэ лае, а яшчэ ад на 

ўдзель ні ца Ала ГА ЛУБ КО-

ВІЧ (дзяў чы на са ма ро дам 

з Ка мян ца) збі ра ец ца пе ра-

ехаць у Дзяр жынск. Яна не 

мае па куль пе да га гіч на га 

ста жу, бо толь кі сё ле та скон-

чы ла гіс та рыч ны фа куль тэт 

у Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ це. 

Пра пра ект да ве да ла ся ад 

вы клад чы каў. Пер ша па чат-

ко ва пла на ва ла ехаць па 

раз мер ка ван ні ў Ла гойск, 

але ця пер яе жыц цё выя і 

пра фе сій ныя пла ны змя ні лі-

ся. «Для мя не пад час лет ня-

га ін тэн сі ву, на пэў на, са мым 

скла да ным бы ло ра за брац-

ца ва ўсіх ме та дах і ме то-

ды ках і вы лу чыць з вя лі кай 

коль кас ці най больш важ нае, 

та му што ўсё хо чац ца апра-

ба ваць. Але ж я ра зу мею, 

што трэ ба вы бу да ваць ней-

кую сіс тэ му», — кан ста туе 

ўча раш няя вы пуск ні ца.

Люд мі ла АДА МО ВІЧ 

шэсць га доў та му скон чы ла 

Ві цеб скі дзяр жаў ны ўні вер сі-

тэт імя Ма шэ ра ва, пра ца ва-

ла да апош ня га ча су ў аг ра-

га рад ку Бу дзі ла ва ў Бе шан-

ко віц кім ра ё не, вы кла да ла ў 

шко ле ма тэ ма ты ку і ін фар-

ма ты ку. Увесь час зай ма ла ся 

ва лан цёр скай і края знаў чай 

ра бо тай. Ця пер яна збі рае 

ча ма да ны, каб на кі ра вац ца 

ў Ля ды. Ка жа, што муж яе 

пад тры маў, бо «лю дзі едуць 

пра ца ваць на ват у ін шыя 

кра і ны, а яна ўся го толь кі 

змя няе Ві цеб скую воб ласць 

на Мін скую». «Кож ны дзень 

лет ня га ін тэн сі ву быў для мя-

не ка рыс ны і па трэб ны, та му 

што я атрым лі ва ла ідэі і ма-

ты ва цыю», — ка жа на стаў-

ні ца. Ра зам з ёй у Ля дзен-

скую шко лу па е дзе Ва сіль 

ГЕМ БІЦ КІ, на стаў нік фі зіч-

най куль ту ры (мес ца яго 

ра ней шай ра бо ты — Пінск). 

Трэ ба за ўва жыць, што ў кож-

ную шко лу на кі роў ва юц ца па 

два ўдзель ні кі пра ек та, бо 

ра зам з ад на дум цам бу дзе 

пра сцей асвой вац ца на но-

вым мес цы.

НАЙ ЛЕП ШЫЯ 
ДНІ Ў ЖЫЦ ЦІ

Ба дай што са мым ад каз-

ным, са мым скла да ным, але 

ра зам з тым са мым яр кім і 

за па мі наль ным стаў лет нік 

з дзець мі на тэ му «На вы кі 

ХХІ ста год дзя», які ўдзель ні-

кі лет ня га ін тэн сі ву па він ны 

бы лі са мі спла на ваць. Ён раз-

гар нуў ся на ба зе 20-й ся рэд-

няй шко лы ў Ба ры са ве. Дзе ці 

ста ві лі хі міч ныя во пы ты, пра-

ек та ва лі ра шэн не роз ных 

эка ла гіч ных праб лем, пры бі-

ра лі смец це ў ле се, зды ма лі 

ві дэа ро лі кі аб праб ле мах, да 

якіх мо жа пры вес ці ад сут-

насць зда ро ва га ла ду жыц ця, 

фі зіч най ак тыў нас ці і пра віль-

на га хар ча ван ня, здзяйс ня лі 

эк скур сіі, вы ра тоў ва лі Пла-

не ту вы со кіх тэх на ло гій ад 

страш на га ві ру са...

Вы ха ван цы — 45 дзяцей 

са шмат дзет ных і ма ла за-

бяс пе ча ных сем' яў — бы лі 

па дзе ле ны на тры атра ды. 

І з імі па пер шым ча се не 

заў сё ды бы ло прос та, але 

ў апош ні дзень усе пла ка-

лі: і дзе ці, і пе да го гі. Мож на 

бяс кон ца спра ба ваць пад бі-

раць сло вы, але ўсе яны ўсё 

роў на бу дуць не тыя, та му 

што для кож на га гэ ты дзень 

стаў асаб лі вым па-свой му: 

са сва і мі эмо цы я мі і сва і-

мі сля за мі. Гэ тыя сем дзён 

змя ні лі ўсіх. «Най леп шыя ў 

іх жыц ці дні», як ска за лі са мі 

дзе ці. Яны не ха це лі раз віт-

вац ца з пе да го га мі і за пра-

ша лі тых у свае шко лы.

Пер шы этап пра гра мы 

«На стаў нік для Бе ла ру сі» 

за вяр шыў ся. Вы ні кі лет ня-

га ін тэн сі ву пад вя лі ва ўра-

чыс тай аб ста ноў цы ў БПС-

Ашчад бан ку.

— Не бу ду ха ваць, што 

для нас гэ ты пра ект стаў 

свое асаб лі вым вы клі кам. 

Я заў сё ды лі чыў, што ў све-

це ёсць шмат пра фе сій, якія 

з'яў ля юц ца і зні ка юць, пра іх 

за бы ва юць, але пе да гог — 

тая пра фе сія, якая ні ко лі не 

знік не, — раз ва жае стар шы-

ня Праў лен ня БПС-Ашчад-

бан ка Ігар МЯР КУ ЛАЎ. — 

Мы на ву ча лі ся ў шко ле ў 

тыя ча сы, ка лі на стаў нік быў 

га лоў най кры ні цай ін фар ма-

цыі, та ды не бы ло ін тэр нэ ту і 

са цы яль ных се так, быў толь кі 

пад руч нік і пе да гог, і на стаў-

ні кам, на пэў на, пра ца ва ла ся 

пра сцей, а сён ня на ват шас ці-

клас нік мо жа пра тэс ці ра ваць 

свай го пе да го га, ад крыў шы 

ў се ці ве «Ві кі пе дыю». Та му 

ро ля на стаў ні каў у су час-

ным све це змя ня ец ца. Яны 

па він ны стаць людзь мі, якія 

ма ты ву юць атрым лі ваць ве-

ды і на ву чац ца ўсё жыц цё. 

Ця пер за пяць га доў ад бы-

ва ец ца больш пе ра мен, чым 

ра ней за ста год дзе. Да та го ж 

з'я ві лі ся спе цы яль нас ці, якія 

ад бі ва юць жа дан не пра ца-

ваць у шко ле. «У ай ціш ні каў 

та кія вя лі кія за роб кі, та му 

трэ ба іс ці ў ІТ», — пры клад-

на так ду ма юць ма ла дыя 

лю дзі. Пра гра ма «На стаў нік 

для Бе ла ру сі» — зо на на шай 

са цы яль най ад каз нас ці, бо 

ме на ві та ад пе да го гаў за ле-

жыць бу ду чы ня Бе ла ру сі. Мы 

бу дзем гэ ты пра ект ты ра жа-

ваць і маш та ба ваць.

КЛЮ ЧА ВЫ 
ЭЛЕ МЕНТ — 
КА МАН ДА

— Хо чаш іс ці хут ка — ідзі 

адзін, а хо чаш іс ці да лё ка і 

доў га — ідзі ра зам. Кож ны з 

нас у адзі ноч ку клас ны і ці-

ка вы, але ра зам мы мо жам 

зра біць на мно га больш, — 

ка жа Але на МЕЛЬ ЧАН КА, 

ме не джар аду ка цый ных 

пра ек таў, адзін з ар га ні за-

та раў лет ня га ін тэн сі ву.

— Пра ект на са мрэч важ-

ны, і нам бы ло ці ка ва ўба чыць 

пе да го гаў, якія бу дуць пра па-

ган да ваць ідэі су час най шко-

лы, — пры зна ла ся на чаль нік 

упраў лен ня па аду ка цыі Ба-

ры саў ска га рай вы кан ка ма 

Ма ры на СА ВЯ НОК. — Ха чу 

па жа даць, каб у но вых ка лек-

ты вах вы ста лі са праўд ны мі 

ба та рэй ка мі, каб за паль ва лі 

сва і мі ідэ я мі ін шых, каб шко-

ла ўжо не змаг ла жыць як ра-

ней. І спа дзя ю ся, што ў ідэі 

бу дзе шмат пас ля доў ні каў і 

парт нё раў.

Між ін шым, ужо ство ра ны 

мяс цо вы аду ка цый ны фонд 

«Но вая шко ла». Яго ды рэк-

та рам ста ла на стаў ні ца рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры з мін-

скай гім на зіі № 10 Тац ця на 

КВЯ ЦІН СКАЯ, а стар шы нёй 

Па пя чы цель ска га са ве та — 

на мес нік стар шы ні праў лен ня 

БПС-Ашчад бан ка Лі лія АСТА-

ПО ВІЧ. Да пра ек та мо гуць 

да лу чыц ца лю быя кам па ніі-

до на ры, якія жа да юць зра-

біць унё сак у раз віц цё якас-

най аду ка цыі ў рэ гі ё нах.

Ёсць і пер шы афі цый ны 

парт нёр пра ек та «На стаў нік 

для Бе ла ру сі» — ан лайн-

гі пер мар кет 21vek.by. Су за-

сна валь нік і на мес нік ды-

рэк та ра кам па ніі Па вел МА-

ТУ СЕ ВІЧ ка жа: «Я шчас лі вы 

ба чыць столь кі за ці каў ле ных 

ва чэй. Ка лі аха рак та ры за ваць 

ваш пра ект па няц ця мі са сфе-

ры біз не су, то гэ та стар тап. 

А ў лю бым стар та пе клю ча-

вы эле мент — яго ка ман да. 

Я ба чу сён ня во чы, якія га раць. 

У стар та пе раў — гэ та больш 

за па ло ву пос пе ху... Адзі нае, 

да ча го за клі каю, — не трэ ба 

да ваць дзе цям ве ды, са мае 

важ нае — гэ та на вык ву чыц-

ца. І да сва ёй шко лы я стаў лю-

ся ме на ві та як да мес ца, дзе я 

атры маў гэ ты на вык».

І на пры кан цы коль кі слоў 

пра тое, што ча кае пра-

ект на пе ра дзе. За кож ным 

з удзель ні каў за ма цу юць 

ку ра та ра — во пыт на га вы-

клад чы ка, да яко га заў сё ды 

мож на бу дзе звяр нуц ца па 

да па мо гу. Ар га ні за та ры пла-

ну юць, што кож ную чвэрць 

на ву чаль на га го да ўсе бу-

дуць збі рац ца і пад во дзіць 

ра зам вы ні кі ра бо ты ў шко-

лах, аб мяр коў ваць праб ле-

мы, якія акрэс лі лі ся, атрым-

лі ваць но выя ве ды і ме та-

дыч ную пад трым ку. Пер шая 

та кая су стрэ ча ад бу дзец ца 

ўжо пад час асен ніх ка ні кул.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та пра да стаў ле на 

ар га ні за та ра мі пра ек та.

ЗМЯ НІЦЬ ШКО ЛУ І... СЯ БЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У кож ную шко лу 
на кі роў ва юц ца па два 
ўдзель ні кі пра ек та, 
бо ра зам з ад на дум цам 
бу дзе пра сцей 
асвой вац ца на но вым 
мес цы.

Гэ та су мес ны пра ект БПС-Ашчад бан ка 

і Мі ніс тэр ства аду ка цыі на цэ ле ны на пры цяг нен не 

ў шко лы ў не вя лі кіх га ра дах і на се ле ных пунк тах 

крэ а тыў ных і не абы яка вых на стаў ні каў, 

якія мо гуць і хо чуць пры ўнес ці ў пра фе сію 

пе да го га но выя ці ка выя ідэі, уме юць спраў ляц ца 

з цяжкасцямі, за хоў ва ю чы ап ты мізм, імк нуц ца 

да са ма раз віц ця, га то вы да зме н (у тым лі ку 

і да пе ра ез ду на но вае мес ца) і ве раць у свае сі лы.

Пер шы на бор пра ек та «На стаў нік для Бе ла ру сі».

Са мым яр кім і за па мі наль ным стаў лет нік з дзець мі на тэ му 
«На вы кі ХХІ ста год дзя».


