
СУ ПА СТАЎ ЦЕ 
МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
З ЧА КАН НЯ МІ

Ар га ні за та ры май стэр ні пры-

зна юц ца: моц на здзі ві лі ся, ка лі 

ўба чы лі, што на ме ра пры ем ства 

для ма ла дых на стаў ні каў з мі ні-

маль ным або ўво гу ле ну ля вым 

во пы там ра бо ты за рэ гіст ра ва-

ла ся шмат во пыт ных пе да го гаў, 

чый пра фе сій ны стаж ва гаў ся ад 

7 да 25 га доў. Здзі ві лі ся і раз гу бі-

лі ся... Што ра біць, каб бы ло ці ка-

ва і, га лоў нае, ка рыс на ўсім? Та му 

транс фар ма ва лі су стрэ чу ў ін тэр-

ак тыў ны фар мат, каб ма ла дыя 

на стаў ні кі змаг лі знай сці ад ка зы 

на важ ныя пы тан ні, якія іх хва лю-

юць, а ста лыя пе да го гі — па дзя ліц-

ца час цін кай каш тоў на га во пы ту, 

пры га даў шы тыя ча сы, ка лі яны 

са мі толь кі па чы на лі свой пра фе-

сій ны шлях.

Ці ка ва, а ча го яны ка лісь ці ба-

я лі ся? І ці моц на ад роз ні ва юц ца іх 

стра хі ад стра хаў ма ла дых? Пер-

шыя пры зна юц ца, што ба я лі ся ака-

зац ца з дзець мі на роз ных хва лях, 

што вуч ні не бу дуць ус пры маць іх 

усур' ёз, ба я лі ся не адэ кват ных кі-

раў ні коў і не га тыў на га стаў лен ня 

да іх стар шых ка лег.

Ма ла дыя ўсур' ёз апа са юц ца 

ціс ку на іх з бо ку баць коў вуч няў, 

ба яц ца стра ціць аў та ры тэт, пе рай-

сці мя жу «на стаў нік — ся бар», не 

знай сці па ды ход да «асаб лі вых 

дзя цей», пры му сіць вуч няў ду маць 

шаб лон на, зла маць іх, уклас ці ў 

іх свае дум кі, не да сяг нуць аду ка-

цый най мэ ты, не знай сці пад трым кі 

і ра зу мен ня з бо ку ка лег, апа са юц-

ца ака зац ца не ква лі фі ка ва ны мі, а 

так са ма за вы ша ных па тра ба ван-

няў з бо ку ад мі ніст ра цыі.

— Ва ўні вер сі тэ це за клад ва ец ца 

фун да мент, але бу да ваць дом на 

гэ тым фун да мен це да во дзіц ца ўжо 

са ма стой на, — па пя рэдж вае Анас-

та сія. — Пер шы важ ны этап — 

гу тар ка з кі раў ні ком уста но вы 

аду ка цыі. Па вер це, што знеш ні 

вы гляд мае зна чэн не, та му па ду-

май це, якое ўра жан не вы ха це лі б 

па кі нуць. Пад час гу тар кі не толь кі 

вам бу дуць за да ваць пы тан ні, але 

і вы так са ма па він ны іх за да ваць. 

На прык лад, якая бу дзе ва ша ву-

чэб ная на груз ка, бо ад яе на ўпрост 

за ле жыць за ро бак. Для ма ла дых 

спе цы я ліс таў, якія бы лі раз мер-

ка ва ныя, аба вя за ны вы дзе ліць 

не менш за 20 га дзін у ты дзень. 

Ка рэкт на ўдак лад ні це, які за ро бак 

гэ та му ад па вя дае, каб не ад чуць 

лёг кі шок ад пер шай зар пла ты. 

Спы тай це ся, у якіх кла сах вы бу-

дзе це вы кла даць, ці бу дзе ў вас 

клас нае кі раў ніц тва? Аба вяз ко ва 

па ці каў це ся, якія над зеі ўскла дае 

на вас кі раў нік, што ён ад вас ча-

кае, акра мя пра вя дзен ня ўро каў? 

Мо жа быць, ён хо ча, каб вы ар га ні-

за ва лі тэ ат раль ны гур ток, а, мо жа 

быць, ха цеў бы, каб вы рых та ва лі 

дзя цей да алім пі я ды? Так вы змо-

жа це су па ста віць свае маг чы мас ці 

з ча кан ня мі кі раў ніц тва...

ПЛАН — 
ВА ША «ШПАР ГАЛ КА» 
НА КОЖ НЫ ЎРОК

Асоб ная тэ ма — нар ма тыў на-

пра ва вая да ку мен та цыя і за паў-

нен не па пер. Па вод ле па ста но вы 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, спіс да ку-

мен та цыі, якую па він ны за паў няць 

на стаў ні кі, аб ме жа ва ны ча тыр ма 

пунк та мі: клас ным жур на лам, ка-

лян дар на-тэ ма тыч ным пла на ван-

нем, паў роч ным пла на ван нем і 

дзён ні ка мі на ву чэн цаў.

— Ка лян дар на-тэ ма тыч нае 

пла на ван не мож на знай сці на 

пар та ле На цы я наль на га ін сты-

ту та аду ка цыі (www.аdu.bу). Яго 

мож на адап та ваць пад ся бе, але 

па жа да на ў пер шыя два-тры га ды 

гэ та га не ра біць, та му што ма ла ды 

пе да гог на ўрад ці ра зу мее, на якіх 

тэ мах мож на ска ра ціць коль касць 

га дзін, а дзе, на ад ва рот, га дзін не 

ха пае. Та му лепш да вер це ся На-

цы я наль на му ін сты ту ту аду ка цыі 

і вы ка рыс тоў вай  це іх пла на ван-

не, — ра іць на стаў ні ца. — А вось 

што да ты чыц ца пла на-кан спек та 

ўро ка, то ён у вас аба вяз ко ва па-

ві нен быць або ў ру ка піс ным, або 

ў раз дру ка ва ным ва ры ян це. За-

явіць, што мой план уро ка зна хо-

дзіц ца на да маш нім кам п'ю та ры, 

вы не змо жа це...

Ка лі мы вы стаў ля ем вуч ню ад-

зна ку ў жур нал, аба вяз ко ва трэ ба 

вы ста віць яе і ў дзён нік, бо зда-

ра ец ца, што баць кі пры хо дзяць 

і ка жуць: «У май го дзі ця ці за 

чвэрць «пя цёр ка», а я не ба чы ла 

ў яго дзён ні ку ні вод най ад зна кі за 

некалькі месяцаў...» Зу сім не за-

ліш нім бу дзе і азна ям лен не з нар-

ма тыў на-пра ва вы мі да ку мен та мі: 

іх ве дан не да па мо жа аба ра ніць 

вас у спрэч ках як з баць ка мі, так і 

з ад мі ніст ра цы яй, да па мо жа ар гу-

мен та ваць сваю па зі цыю.

Аме ры кан скі пе да гог Адам 

Дрэ ер кла сі фі ка ваў ты по выя па-

мыл кі на стаў ні каў-па чат коў цаў. 

І пер шая з іх — не да стат ко вая 

пад рых тоў ка. Як ужо ка за ла ся 

вы шэй, у пе да го га аба вяз ко ва па-

ві нен быць план-кан спект уро ка. 

Кож ны яго эле мент трэ ба пра дум-

ваць, пры чым ма тэ ры я лу, што вы-

кла дзе ны ў пад руч ні ку, на стаў ні ку 

не да стат ко ва. «Я са ма су ты ка ла ся 

з тым, што на ву чэн цы па чы на юць 

нас пра вя раць на тры ва ласць, 

спра бу юць «пра зан дзі ра ваць» 

наш кру га гляд, на коль кі доб ра 

на стаў нік ва ло дае той ці ін шай тэ-

май», — усмі ха ец ца Анас та сія.

СТУ КАЙ ЦЕ, 
І ВАМ АД ЧЫ НЯЦЬ!

Яшчэ ад на па мыл ка — шмат-

слоўе пе да го га. Ма ла дыя на стаў-

ні кі ня рэд ка атрым лі ва юць та кую 

аса ло ду ад сва ёй но вай ро лі, што 

мо гуць раз маў ляць усе 45 хві лін 

без су пын ку. Пры пе ра хо дзе ад 

ста рой ма дэ лі пе да го гі кі да но вай 

ак тыў ная ро ля пе рад аец ца вуч ням. 

А на стаў нік па ві нен іх на кі роў ваць, 

на тхняць і пад трым лі ваць. Сур'-

ёз ны пра бел у ра бо це — ад сут-

насць рэ флек сіі. Без зва рот най 

су вя зі не маг чы ма зра зу мець, на-

коль кі бы лі ці ка выя ме та ды і прыё-

мы, які мі вы ка рыс та лі ся на ўро ку? 

Ці да сяг ну лі вы сва ёй мэ ты?

Моц на пе ра шка джае на стаў ні-

ку ад быц ца і яго не та ва рыс касць. 

«Я цэ лы год не вы хо дзі ла са свай-

го ка бі не та, ні з кім не кан так та-

ва ла, і мае ка ле гі па ду ма лі, што 

са мной штось ці не так, бо дзіў-

на, ка лі ма ла ды на стаў нік ні пра 

што не пы та ец ца. Ня ўжо ён усё 

ве дае? На сам рэч у мя не бы ло 

мност ва пы тан няў, але ж я, ма-

гістр пе да га гіч ных на вук, ба я ла ся 

па ка зац ца не кам пе тэнт най, та му 

ся дзе ла і пса ва ла клас ны жур нал. 

За мест та го, каб спы таць і вы ра-

шыць праб ле му за тры хві лі ны, 

га дзі на мі чы та ла ін струк цыю па 

за паў нен ні жур на ла і ўсё роў на да-

пус ка ла па мыл кі, — смя ец ца Анас-

та сія. — З ка ле га мі трэ ба аба вяз-

ко ва пад трым лі ваць ста сун кі: ка лі 

ты бу дзеш ад кры ты да лю дзей, то 

ўсё пач не ў ця бе атрым лі вац ца. 

Са мае га лоў нае — не за бы вай це, 

што дзве ры не ад чы няц ца, па куль 

вы ў іх не па сту ка е це...»

РАС СТАЎ ЛЯЙ ЦЕ 
ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ

— Ад на з са мых рас паў сю джа-

ных па мы лак — ра бо та па на чах. 

«У гэ тым я вя лі кі спе цы я ліст, — 

кан ста туе на стаў ні ца. — Дэ фі цыт 

ча су ты спра бу еш кам пен са ваць, 

але хут ка пе ра кон ва еш ся, што 

эфект ад та кой пра цы ну ля вы. 

Ноч чу трэ ба спаць, а вось дзень 

трэ ба пла на ваць дас ка на ла. 

У гэ тым да па мо жа тайм-ме недж-

мент — мас тац тва кі ра ваць сва-

ім ча сам. Пе рад пе да го гам ста-

іць вель мі шмат за дач, і з кож ным 

днём іх ста но віц ца ўсё больш. На 

пе ра пын ках па ста ян на за бя га юць 

ка ле гі, прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі, 

штось ці про сяць зра біць... Не ха-

пай це ся ад ра зу за ўсе за да чы, якія 

бу дуць на вас сы пац ца (вы ні ко-

лі з усі мі не спра ві це ся)... Аца ні-

це сту пень іх тэр мі но вас ці. Мож-

на ве ча рам за на та ваць спіс усіх 

за дач, каб дак лад на ра зу мець, з 

які мі аб' ёма мі ра бо ты да вя дзец ца 

спраў ляц ца заўт ра. Да лей трэ ба 

рас ста віць пры яры тэ ты: у пер шую 

чар гу вы кон ваць за да чы з па мет-

кай «дэ длайн», да лей мож на скан-

цэнт ра вац ца на стра тэ гіч ных за да-

чах, якія мо гуць пра су нуць нас у 

пра фе сій ным раз віц ці. На прык лад, 

я ха чу пра чы таць ар ты кул пра пе-

ра ку ле нае на ву чан не — гэ та мая 

стра тэ гіч ная за да ча. Не пе ра жы-

вай це, што вам не ўдас ца зра біць 

усё. Пра ца на стаў ні ка вы лу ча ец ца 

тым, што зра біць усю ра бо ту прос-

та не маг чы ма...

Згод на з аме ры кан скі мі да-

сле да ван ня мі, для эфек тыў най 

ра бо ты трэ ба ўво гу ле пры браць 

тэ ле фон са ста ла. Ка лі ён ля жыць 

по бач, на ват ад клю ча ны, мы ўсё 

роў на тра цім сваю энер гію на тое, 

каб на яго не гля дзець, на ват ка лі і 

не пры зна ём ся са бе ў гэ тым. Та му, 

каб мозг спа кой на пра ца ваў над 

ней кай за да чай, тэ ле фо на ў по лі 

зро ку не па він на быць!

На стаў ні ку вель мі шмат тэ ле-

фа ну юць. Аба вяз ко ва па зна чай це 

ў што дзён ні ку вы ні кі ва шай раз-

мо вы. Па вер це, што праз дзве 

га дзі ны, вы не бу дзе це па мя таць 

і па ло ву з та го, пра што вам ка-

за лі баць кі вуч ня... А ка лі вы са мі 

тэ ле фа ну е це, аба вяз ко ва на пі-

шы це мэ ту зван ка, каб раз мо ва 

на са мрэч бы ла на кі ра ва на на вы-

ра шэн не канкрэтнага пы тан ня.

ВЫ ЗНА ЧЫ ЦЕ 
«ПРА ВІ ЛЫ ГУЛЬ НІ»

Анас та сія пад крэс лі вае: час 

для ста сун каў з баць ка мі трэ-

ба ўста на віць яшчэ пры пер шай 

сус трэ чы. Яны па він ны ра зу мець, 

што на стаў нік так са ма ма е  пра ва 

на ад па чы нак і ў яго па він на быць 

улас ная тэ ры то рыя. Інакш вам бу-

дуць тэ ле фа на ваць і ў адзінаццаць 

га дзі н ве ча ра... Мож на, ка неш не, 

пра па на ваць аль тэр на тыў ны спо-

саб, на прык лад, ства рыць гру пу 

кла са ў «Вай бе ры», але, шчы ра 

ка жу чы, гэ та не вель мі ўда лы вы-

хад, бо ў та кім ра зе вы бу дзе це 

зна хо дзіц ца ў круг ла су тач ным 

до сту пе...

Трэ ба ад ра зу вы зна чыць стыль 

ста сун каў з на ву чэн ца мі. Якім пе-

да го гам вы жа да е це быць: аў та-

ры тар ным або лі бе раль ным? Якая 

ро ля для вас най больш кам форт-

ная? Са мае  леп шае — вы зна чыць 

ра зам з вуч ня мі агуль ныя пра ві лы 

іс на ван ня: што мож на і што нель-

га ра біць на ўро ку? На прык лад, 

ці мо жа зна хо дзіц ца на ста ле ма-

біль ны тэ ле фон? А ка лі мо жа, то 

для якіх мэт? Пра ві лы, якія пры-

ма юц ца су мес на, дзе ці вы кон ва-

юць са знач на боль шай ах во тай, 

чым на вя за ныя ім звер ху, і на ват 

са мі ад соч ва юць іх за ха ван не. 

Важ на ўста на віць па між на стаў ні-

кам і вуч ня мі пра віль ную дыс тан-

цыю. На прык лад, пра пі шы це, што 

на стаў ні ка нель га за пра шаць на 

спат кан не... Для ма ла дых пе да го-

гаў, у якіх зу сім не вя лі кая роз ні ца 

ва ўзрос це са стар ша клас ні ка мі, 

гэ та мо жа быць ак ту аль ным.

«Ад ной чы ву чань па клі каў мя не 

на спат кан не, — пры зна ец ца Анас-

та сія. — Вя до ма, я пе ра вя ла ўсё 

ў жарт, але для ся бе ад зна чы ла, 

што заў сё ды трэ ба быць на па га-

то ве. На стаў нік для вуч няў — гэ-

та ма дэль для пе рай ман ня. Дзе ці 

ацэнь ва юць, што і як мы ка жам, у 

чым пры хо дзім у шко лу. Ні хто не 

ка жа пра да ра гія ўбо ры, але трэ ба 

быць ці ка вы мі вуч ням ва ўсім, у 

тым лі ку звяр таць ува гу і на свой 

знеш ні вы гляд. Ка лі мы з па ва гай 

ста вім ся да дзя цей, то гэ та ма дэль 

па во дзі наў доб ра пе рай ма ец ца 

вуч ня мі. Да дзея сло ваў «пай дзі», 

«пры ня сі», «зра бі» як мі ні мум трэ-

ба да да ваць сло ва «ка лі лас ка»... 

Ска заць ім прос та «трэ ба» бу дзе 

не да стат ко ва, не аб ход на іх за ці ка-

віць ці пе ра ка наць... І аба вяз ко ва 

хва лі це вуч няў!»

Кан флік ты з баць ка мі зда ра-

юц ца ва ўсіх без вы клю чэн ня на-

стаў ні каў, не толь кі ў ма ла дых. 

А здоль насць іх вы ра шаць, зна хо-

дзіць агуль ную мо ву, пры хо дзіць 

толь кі з во пы там ра бо ты. Заў сё-

ды ёсць баць кі, якія лёг ка ідуць на 

кан такт, да вя ра юць, пад трым лі ва-

юць і га то выя да па маг чы, ка лі ты 

пра штось ці па про сіш. На іх і вар та 

аба пі рац ца ў пер шую чар гу. Су-

мес ны ад па чы нак вуч няў, на стаў-

ні ка і баць коў бу дзе вель мі ка рыс-

ны. Пад час та кіх ме ра пры ем стваў 

на ладж ва юц ца су вя зі, уста наў лі-

ва юц ца кан так ты, пе да гог і баць кі 

па чы на юць лепш ра зу мець і чуць 

адзін ад на го.

Анас та сія ўпэў не на, што да 

шко лы нель га ста віц ца прос та як 

да мес ца пра цы. Ад ста сун каў з 

дзець мі і ка ле га мі трэ ба атрым-

лі ваць за да валь нен не. «Ра дуй це-

ся пос пе хам, але па мя тай це, што 

пра жыць без па мы лак і ня ўдач 

не маг чы ма, — ка жа яна. — За-

хоў вай це па чуц цё гу ма ру, будзь-

це са мі са бой. І ні ў якім ра зе 

не да лу чай це ся да ка лег, якія 

вель мі шмат скар дзяц ца: гэ та 

«за раз на» не менш, чым ві рус 

гры пу. Лепш шу кай це тое, што 

вас мо жа на тхніць, свой ма як у 

пра фе сіі. Для мя не са праўд най 

кры ні цай на тхнен ня ста ла ін тэр-

ак тыў нае, пе ра ку ле нае на ву чан не. 

На са мрэч ву чыць дзя цей — гэ та 

шчас це. І за ма ла ды мі на стаў ні-

ка мі — бу ду чы ня...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Пра ца на стаў ні ка 
вы лу ча ец ца тым, што 
зра біць усю ра бо ту прос та 
не маг чы ма...»

«Важ на ўста на віць 
па між на стаў ні кам і вуч ня мі 
пра віль ную дыс тан цыю. 
На прык лад, пра пі шы це, 
што на стаў ні ка нель га 
за пра шаць на спат кан не...»

 Будзь у кур се!
Пе да га гіч ныя 

май стэр ні — бяс плат ныя 

ме ра пры ем ствы для 

на стаў ні каў. На ве даць 

іх мо гуць усе ах вот ныя. 

Да ве дац ца пра тэ му 

чар го вай май стэр ні мож на 

ў «Фэй сбу ку» ў гру пе 

«Су пол ка на стаў ні каў 

Бе ла ру сі».
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