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Ча му шко лы 
не «гу ма выя»?

Янiс КРАС ЦIНЬШ:
— Сiс тэ ма аду ка цыi ў Лат вii 

пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за 
змя нi ла ся кар ды наль на. Праф са-
юз ра бот нi каў аду ка цыi i на ву кi 
LIZDA аб' яд ноў вае ў сва iх ра дах 
толь кi 60% ад агуль най коль кас цi 
пе да га гiч ных ра бот нi каў. Ёсць ар-
га нi за цыi, дзе ўво гу ле ад сут нi ча-
юць праф са юз ныя ячэй кi, а ёсць 
i iн шыя пры кла ды, ка лi чле на мi 
га лi но ва га праф са ю за з'яў ля юц-
ца 90-100 пра цэн таў ад агуль най 
коль кас цi ра бот нi каў ар га нi за цыi.

У свой час мы зма га лi ся за тое, 
каб за ро бак пе да го гаў пры вя заць 
да ся рэд нiх за роб каў у гра мад скiм 
сек та ры з ка э фi цы ен там 1,2 або 
1,3. Але дзяр жа ва на гэ та не iдзе, 
па коль кi ад на ча со ва з рос там 
за роб каў у гра мад скiм сек та ры 
трэ ба бу дзе па вы шаць i 
за роб кi пе да го гам.

Сiс тэ ма, ка лi гро шы 
iдуць за вуч нем, бы ла 
ўка ра нё на ў Лат вii па 
на стой лi вых рэ ка мен да-
цы ях Су свет на га бан ка, 
па коль кi на той мо мант 
у Лат вii бы ло шмат школ 
з не вя лi кай коль кас цю 
вуч няў. I што мы ў вы нi-
ку атры ма лi? Шко лы ста-
лi ма са ва за кры ва цца. 
Без умоў на, ка лi ў ва шай 
шко ле шмат дзя цей — у 
вас шмат гро шай, а ка лi 
мо жа це больш за пла цiць 
на стаў нi кам, вы — у вый-
гры шы. А што ра бiць пе-
да го гам сель скiх школ? 
Ка лi Бе ла русь так са ма 
пя рой дзе на ана ла гiч ную сiс тэ му 
фi нан са ван ня, то трэ ба за га дзя 
пра ду маць, што ча кае не вя лi кiя 
шко лы, i як аба ра нiць пе да го гаў 
гэ тых школ. У тым лi ку i ў пла не 
iх за роб каў. Трэ ба пра ду гле дзець 
для на стаў нi каў ней кiя га ран тыi. У 
нас гэ та сiс тэ ма, на жаль, не ад-
пра ца ва на. I мы не мо жам га ран та-
ваць пе да го гам лiк вi да ва ных школ 
пра ца ўлад ка ван не.

Рас ма МО ЗЭ РЭ:
— Шко лы, якiя не вы трым лi ва лi 

кан ку рэн цыi, за кры ва лi ся не толь кi 
ў сель скай мяс цо вас цi, але i ў га ра-
дах, у тым лi ку ў Ры зе. I заў сё ды по-
бач з прад стаў нi ком рыж скай Ду мы 
зна хо дзiў ся i прад стаў нiк праф са ю-
за ра бот нi каў аду ка цыi i на ву кi.

Iна ра РАД ЧАН КА:
— Ка лi ўка ра ня ец ца сiс тэ ма фi-

нан са ван ня ўста но вы аду ка цыi з 
раз лi ку на кож на га вуч ня, вель мi 
важ на ад ра зу аб ме жа ваць коль-
касць вуч няў у кла се. Бо мы су ты-
ка лi ся прос та з аб сурд ны мi сi ту а-
цы я мi, ка лi ў кла се бы ло столь кi 

парт, коль кi там фi зiч на маг ло раз-
мяс цiц ца. Але ка лi ў стар шых кла-
сах тро хi больш за 30 вуч няў яшчэ 
мож на пры няць, то ў пер шым кла-
се — гэ та не да пу шчаль на. Мi нi-
маль ная коль касць вуч няў у кла се 
ў сель скай мяс цо вас цi скла дае 8 
ча ла век, у га рад скiх — 18, у Ры-
зе — 20 вуч няў. А вось верх няе 
аб ме жа ван не ад сут нi чае. I ў гэ тай 
сi ту а цыi коль касць не пе ра хо дзiць 
у якасць: якасць прос та не мо жа 
«дай сцi» да кож на га вуч ня.

У не ка то рых лат вiй скiх шко лах 
хар ча ван не для вуч няў част ко ва 
або цал кам бяс плат нае. Усё за ле-
жыць ад та го, цi да туе яго мяс цо-
вае са ма кi ра ван не. Але гэ та так-
са ма адзiн з iн стру мен таў, якi вы-
ка рыс тоў ва ец ца для пры цяг нен ня 
ва ўста но вы аду ка цыi вуч няў.

Мiж iн шым, школь ныя пе да го-
гi лi чаць, што цал кам бяс плат ным 
хар ча ван не быць не па вiн на, па-

коль кi ўсё, што бяс плат на, не цэ-
нiц ца школь нi ка мi. Лепш да та цыя, 
чым дар ма вы абед.

Пас ля 16.00 — 
на стаў нi ка не тур ба ваць!

Янiс КРАС ЦIНЬШ:
— Аду ка цыя — гэ та i на ша, i ва-

ша бу ду чы ня. Та му трэ ба ду маць, 
як зра бiць так, каб пе да го гi атрым-
лi ва лi за сваю ра бо ту год ную за ра-
бот ную пла ту. На шы пе да го гi на нас 
крыў дзяц ца, ка жуць, што мы не да-
стат ко ва зма га ем ся за iх за роб кi.

Роз нi ца ў за роб ках на стаў нi каў 
лат вiй скiх школ да во лi iс тот ная: у 
буй ной шко ле, дзе шмат вуч няў, 
на стаў нiк мо жа атрым лi ваць i 800 
ла таў (гэ та больш як 1100 еў ра), 
i на ват 1000 ла таў, а ў ма лень кай 
— менш як 280 ла таў. А па коль-
кi га дзiн на стаў ку на стаў нi ку не 
ха пае, ён вы му ша ны па ра лель на 
пра ца ваць i ў iн шай шко ле. А гэ та 
да дат ко выя вы дат кi на бен зiн, якiя 
яму нi хто не кам пен суе.

Мод ра ЯН СА НЕ:
— За раз на груз ка на на стаў нi-

ка скла дае 21 га дзi ну. Плюс пе да-
го гу аплач ва ец ца клас нае кi раў-
нiц тва, пад рых тоў ка да ўро каў, 
кан суль та ван не вуч няў, пра вер ка 
сшыт каў. Але праз год-паў та ра 
мы пя рой дзем на iн шую сiс тэ му 
апла ту пра цы. Якая гэ та бу дзе сiс-
тэ ма? Пы тан не яшчэ аб мяр коў-
ва ец ца. Спа дзя ём ся, што мер ка-
ван не праф са ю за так са ма бу дзе 
ўлiч вац ца.

З не да бо рам на пе да га гiч ныя 
спе цы яль нас цi мы па куль не су-
тык ну лi ся, але шко ла не з'яў ля-
ец ца пры ця галь ным для мо ла дзi 
мес цам у пла не пра ца ўлад ка ван-
ня. Сён ня пры блiз на 40 пра цэн таў 
i на ват больш школь ных на стаў нi-
каў ма юць уз рост за 50 га доў. А 
ма ла дыя на стаў нi кi атрым лi ва юць 
за ро бак пры блiз на 400 еў ра.

У па пя рэд нiм на ву чаль ным го-
дзе ў па чат ко вай шко ле пра ца ваў 
уся го адзiн пе да гог-муж чы на. У 
асноў най шко ле коль касць пе да-
го гаў-муж чын ва га ец ца ў ме жах 
3-4 пра цэн таў, а ў стар шай шко-
ле (10—12-ы кла сы) муж чын скае 
прад стаў нiц тва па вя лiч ва ец ца да 
8%. Але ўсё роў на для муж чын пе-
да го гi ка — не пры ця галь ная...

Пра ва вы ха ду на да тэр мi но вую 
пен сiю лат вiй скiя пе да го гi стра цi лi 
яшчэ ў 1995 го дзе, ка лi скон чы ла-
ся дзе ян не па пя рэд ня га да ку мен-
та. Сён ня ўзрост вы ха ду на пен сiю 
скла дае 62 га ды. Праф са юз зма-
га ец ца за тое, каб вяр нуць пра ва 
вы ха ду на да тэр мi но вую пен сiю 
хоць бы не ка то рым ка тэ го ры ям 
пе да го гаў — на прык лад, на стаў нi-
кам фi зiч най куль ту ры i пе да го гам 
спе цы яль най аду ка цыi.

Рас ма МО ЗЭ РЭ:
— У Лат вiй скiм унi вер сi тэ це сё-

ле та цал кам укам плек та ва ны пер-
шы курс. Але дэ ма гра фiч ная сi ту-
а цыя ў кра i не та кая, што ў на ступ-

ным го дзе, мяр кую, у нас бу дуць 
сур' ёз ныя праб ле мы з пры цяг нен-
нем абi ту ры ен таў. На конт ма ты ва-
цыi ма ла дых лю дзей на ка рысць 
пе да го гi кi ска жу так: най леп шыя 
агi та та ры — гэ та школь ныя пе-
да го гi, той прык лад, якi ў дзя цей 
што дня пе рад ва ча мi. Па ва га да 
са праўд на га пе да го га, упэў не на, 
нi ко лi не знiк не...

Iна ра РАД ЧАН КА:
— У лат вiй скiх шко лах пе рай-

шлi на элект рон ны да ку мен та а ба-
рот (элект рон ныя жур на лы i дзён-
нi кi), пас ля ча го знiк ла не аб ход-
насць за паў няць вель мi шмат па-
пер. Гэ та вель мi зруч на: ка лi мне 
трэ ба ўнес цi ней кiя ка рэк цi роў кi, я 
ўсё раб лю апе ра тыў на ў элект рон-
ным фар ма це. З баць ка мi, вуч ня-
мi, ад мi нiст ра цы яй шко лы ста сун кi 
так са ма ажыц цяў ля юц ца з да па-
мо гай элект рон най пош ты. Але 
пас ля пе ра хо ду на элект рон ную 
да ку мен та цыю мы су тык ну лi ся з 
на ступ най праб ле май: на прык лад, 
за вуч цi ву чань ад праў ля юць мне 
элект рон ны лiст у 8 га дзiн ве ча ра 
i спа дзя юц ца, што я яго аба вяз-
ко ва пра чы таю. I тут спат рэ бi ла ся 
ўмя шан не праф са ю за. Мы ў сва ёй 
шко ле ўста на вi лi, што лiс ты, якiя 
ад праў ля юц ца да 16.00, па вiн ны 
быць пра чы та ны ў той жа дзень, 
а ка лi лiст быў ад праў ле ны пас ля 
16.00, яго ад праў нiк па вi нен быць 
га то вы да та го, што лiст бу дзе 
пра чы та ны на стаў нi кам толь кi на 
на ступ ны дзень.

Быць чле нам 
праф са ю за вы гад на...

Янiс КРАС ЦIНЬШ:
— З 1 ве рас ня 2014 го да ўрад 

па га джа ец ца па вя лi чыць мi нi маль-
ную стаў ку пе да го гаў, якая сён ня 
скла дае 280 ла таў, на 15 ла таў. Мы 
ж на стой ва ем на iн шай лiч бе: мi нi-
маль ны за ро бак па вi нен скла даць 
310 ла таў. У на ступ ным го дзе ў Лат-
вii прой дуць пар ла менц кiя вы ба ры 
— бу дзем вес цi пе ра мо вы з кан ды-
да та мi ў дэ пу та ты. Гэ та той час, ка лi 
да нас усе пры слу хоў ва юц ца.

Пi ке ты, ак цыi ў пад трым ку праф-
са юз ных iнi цы я тыў для нас бу дзён-
ная спра ва. У праф са ю за ра бот нi каў 
аду ка цыi i на ву кi ство ра ны за бас то-
вач ны фонд. За 20 га доў ад лi чэн няў 
у фонд пэў най част кi член скiх уз но-
саў (а гэ та бы лi ўся го 3 сан ты мы ў 
ме сяц) мы са бра лi паў мiль ё на ла таў. 

У пры стой най кам па нii ча ла ве ка 
заў сё ды су стра ка юць па адзен нi. 
Так i з на мi: ка лi ў ця бе ёсць та кая 
стра хоў ка, ты заў сё ды ад чу ва еш 
ся бе больш упэў не ным, на ват ка-
лi ча гось цi про сiш цi па тра бу еш 
ад улад.

Так са ма ў праф са ю зе ство ра-
ны фонд стра ха ван ня пе да го гаў 
ад ня шчас ных вы пад каў — упэў-
не ны, што гэ ты до свед i бе ла ру-
сам бу дзе цi ка вы. Кож на га пе-
да го га мы стра ху ем на 2 ты ся чы 
ла таў. I амаль кож ны год у нас 
рэ гiст ру ец ца да 900 ня шчас ных 
вы пад каў, па якiх мы ажыц цяў-
ля ем стра ха выя вы пла ты. Цi вар-
та ка заць, што, у ад роз нен не ад 
стра ха вых кам па нiй, якiя мо гуць 
пры ча пiц ца да лю бой кос кi цi лю-
бой фар му лёў кi ў да га во ры, мы 
заў сё ды iдзём на су страч чле нам 

на ша га праф са ю за.
Iна ра РАД ЧАН КА:
— А яшчэ ў нас дзей нi ча юць 

карт кi чле наў праф са ю за, якi мi 
мож на ска рыс тац ца, каб атры маць 
знiж кi на ней кiя та ва ры або па слу гi. 
Праф са юз за клю чае да га во ры як з 
пры ват нi ка мi, так i з дзяр жаў ны мi 
ўста но ва мi (гэ та мо гуць быць па-
лi клi нi кi, тэ ат ры, цы руль нi i г.д.) аб 
пра да стаў лен нi знi жак на 5—10 пра-
цэн таў ула даль нi кам та кiх картак. 
Iн фар ма цыя аб гэ тых ар га нi за цы ях 
па ста ян на ак ту а лi зу ец ца на вэб-сай-
це праф са ю за i на кi роў ва ец ца ў пяр-
вiч ныя ар га нi за цыi. На ту раль на, што 
най боль шая коль касць ар га нi за цый, 
дзе пе да го гi мо гуць атры маць знiж кi, 
раз ме шча на ў Ры зе. Але ёсць та кiя 
маг чы мас цi i ў iн шых га ра дах. Та му 
на го да пры га даць, што пе да гог з'яў-
ля ец ца чле нам га лi но ва га праф са ю-
за, вы па дае да во лi час та...

Рас ма МО ЗЭ РЭ:
— Сту дэн ты не ўва хо дзяць у 

праф са юз ра бот нi каў аду ка цыi i 
на ву кi. Ва ўнi вер сi тэ тах дзей нi чае 
моц нае сту дэнц кае са ма кi ра ван-
не, якое мае вя лi кiя паў на моц твы. 
Але ка лi ўзнi кае па трэ ба, праф-
са юз аб' яд ноў вае свае сi лы са 
сту дэнц кiм са ма кi ра ван нем. На-
прык лад, фi нан са ван не з бюд жэ ту 
ад на го сту дэнц ка га мес ца хва люе 
не толь кi вы клад чы каў, але i сту-
дэн таў. I ў гэ тым пы тан нi на шы 
iн та рэ сы цал кам су па да юць...

На дзея НI КА ЛА Е ВА
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Тэ ат раль нае па ля ван неТэ ат раль нае па ля ван не  ��

ДОЎ ГАЕ 
ЖЫЦ ЦЁ

Да нас пры яз джаў Но вы рыж скi 
тэ атр, ство ра ны рэ жы сё рам, якi 
ўжо вя до мы ва ўсiм све це як ад-
кры ва льнiк зу сiм но вай тэ ат раль-
най сiс тэ мы. Прос тым гле да чам 
да сiс тэм, ма быць, спра вы ня ма. 
Спе цы я лiс ты ж спра бу юць знай-
сцi па ды хо дзя чыя сло вы i азна-
чэн нi.

На пра ця гу каст рыч нi ка Мiнск за ха пi ла 
тэ ат раль ная лi ха ман ка дзя ку ю чы фес ты-
ва лю «Тэ Арт». Спек такль ры жан «Доў гае 
жыц цё» за няў асаб лi вую нi шу. Ён прос ты 
па змес це i вы со ка мас тац кi па вы ка нан нi. 
Аб iм мож на спра чац ца, але ён чап ляе за 
жы вое аб са лют на ўсiх.

На спек такль трэ ба прай сцi па доў-
гiм ка лi до ры ка му наль най ква тэ ры. 
Гэ тая за стаў ле ная па трэб ны мi i не па-
трэб ны мi рэ ча мi ква тэ ра доб ра вя до-
мая жы ха рам ста рых да моў. Вы цяг-
ну тая ў даў жы ню сця на па дзе ле на на 
пяць па мяш кан няў: тры жы лыя па коi, 
кух ня i ван ная з пры бi раль няй. Без пе-
ра га ро дак. Толь кi за хлам ле ная рэ ча мi 
пра сто ра, дзе да жы ва юць свой век ста-
рыя лю дзi. Тра гiч ны звы чай ны дзень з 
жыц ця па жы лых лю дзей, якiх на пат ка лi 
адзi но та i га ле ча, але не знiк ла жа дан-
не ра да вац ца лю бо му (хоць i ма ло му) 
па да рун ку лё су.

У спек так лi ня ма ад чу ван ня па вет ра, 
ня ма мi ну ла га i бу ду ча га ча су. Ка му-
наль ная ква тэ ра мi ну ла га ста год дзя за-
бi та са праўд най (не бу та фор скай) мэб-
ляй, са ма роб ны мi ўпры га жэн ня мi сцен i 
шаф, по су дам, шкля нач ка мi, вы мы ты мi 
по лi эты ле на вы мi па ке та мi, пры го жы мi 
бу тэ леч ка мi, пачачкамі з-пад пя чэн ня 
— усiм тым хла мам, з яко га спра вяд лi-
ва iра нi зу юць ма ла дыя, якiм та кая эка-
но мiя не зра зу ме лая. Усе гэ тыя ры сы 
бы ту са вец кай эпо хi для жы ха роў ка-
му нал кi нi ко лi не па мя ня юц ца на но вае. 
Iх ула даль нi кi сы дуць ад сюль толь кi на 
мо гiл кi, а да ра гiя iх сэр цу рэ чы бу дуць 
вы кi ну ты на смет нi цу.

Са праўд ныя рэ чы збi ра лi па зна ё-
мых i на блы шы ных рын ках, каб з дак-
лад нас цю ў дэ та лях пе ра даць ха рак тар 
са цы яль на га ася род дзя i звыч кi лю-
дзей, па якiх мож на вы зна чыць по гля-
ды, хва ро бы, пра фе сiю. Ад бы ва ец ца 
да ку мен таль нае да сле да ван не пры ват-
на га жыц ця. Да ку мен та мi з'яў ля юц ца 
прад ме ты бы ту. Iх сот нi. Лю дзей уся го 
пя цё ра. Дзве ся мей ныя па ры i адзiн 
ха лас цяк.

У спек так лi ня ма тэкс ту. Гiс то рыю пры-
дум ва лi ка лек тыў на. Мож на ска заць, што 
п'е са пi шац ца ўсi мi, але пе ра ка заць яе 
нель га, як нель га па ста вiць яе ў iн шым тэ-
ат ры або з iн шы мi вы ка наў ца мi. У гэ тым 
га лоў ная «фiш ка« сiс тэ мы Хер ма нi са. Яго 
не вя лi кi склад вы ка наў цаў — за ла ты за-
пас, якi ўмее спа лу чаць на ту ра лiзм, гра-
тэск, са ма iро нiю.

Праб ле ма ста рас цi не вель мi ак тыў-
на аб мяр коў ва ец ца ў гра мад стве. У ёй 
ёсць без на дзей насць. Ёсць раз драж-
нен не, ча сам злосць. Фi зi я ло гiю зга-
сан ня жыц ця ста ра юц ца ўтой ваць або 
ха ваць за iро нiю. Лю дзi, асу джа ныя на 
да жы ван не, атрым лi ва юць вель мi ма-
ла са праўд на га ра зу мен ня iх праб лем. 
Ста рыя з рыж ска га спек так ля раз лiч-
ва юць толь кi на свае сi лы. Смеш на, 
лi рыч на, паў ся дзён на, звык ла жы вуць 
ге роi ла тыш скiх ак цё раў. I так дзiў на, 
што, ка лi скон чыў ся звык лы дзень, па-
гас ла свят ло i на фi нал вый шлi вы ка-
наў цы, ака за ла ся: iг ра лi ўсё гэ та ма-
ла дыя ак цё ры. Яны раз маў ля лi з на мi 
з душ i це лаў тых, ка го ўжо, на пэў на, 
даў но ня ма. Маг чы ма, ад сва iх ба буль 
i дзя ду ляў. Но вае па ка лен не за ха це ла 
ад чуць i зра зу мець ду хоў ны свет ста-
рых, мi ну лае са вец кай кра i ны, ста рэ чае 
мар мы тан не i га вор ку ўслых з са мiм са-
бой, аба вяз ко вы вя чэр нi пра гляд на вiн 
па тэ ле вi за ры i мност ва iн шых пры кмет 
сы шоў шай эпо хi. I гэ та iм уда ло ся.

Скры пу чы мi тон кi мi га ла са мi за спя-
ва юць яны па-ла тыш ску: «Мой кас цёр у 
ту ма не све цiць...»

У гля дац кай за ле лю бой кра i ны бы-
ло га СССР хтось цi аба вяз ко ва iх пад-
тры мае.

Тац ця на АР ЛО ВА

�

Эка но мi ка пе да го гi кiЭка но мi ка пе да го гi кi  ��

КА ЛI ГРО ШЫ IДУЦЬ ЗА ВУЧ НЕМ, 
ХТО Ў ВЫЙ ГРЫ ШЫ?

...у лат вiй скiх пе да го гаў ужо ёсць ад каз на гэ тае пы тан не
Сiс тэ ма фi нан са ван ня ўста ноў аду ка цыi, ка лi гро шы iдуць за 
кан крэт ным дзi цем, мае як плю сы, так i мi ну сы. Та кой дум кi 
пры трым лi ва юц ца прад стаў нi кi праф са ю за ра бот нi каў аду ка-
цыi i на ву кi Лат вii (LIZDA), якiя дня мi на ве да лi Бе ла русь. Лат-
вiй скiя пе да го гi па дзя лi лi ся сва iм до све дам ука ра нен ня но вай 
сiс тэ мы фi нан са ван ня (яна пры му шае пе да го гаў зма гац ца за 
кож нае дзi ця) i рас ка за лi, якiя праб ле мы сён ня да во дзiц ца 
вы ра шаць праф са юз на му ак ты ву ў Лат вii.
У гу тар цы ўзя лi ўдзел на мес нiк стар шы нi LIZDA Янiс КРАС-
ЦIНЬШ, экс перт LIZDA па пы тан нях агуль най аду ка цыi Мод ра 
ЯН СА НЕ, вы клад чык Лат вiй ска га ўнi вер сi тэ та Рас ма МО ЗЭ РЭ 
i на стаў нiк пер шай гiм на зii г. Ел га ва Iна ра РАД ЧАН КА.

«Лiс ты, якiя ад праў ля юц ца 
на стаў нi ку па элект рон най 
по шце да 16.00, па вiн ны 
быць пра чы та ны ў той 
жа дзень, а ка лi лiст быў 
ад праў ле ны пас ля 16.00, 
то ён мо жа быць пра чы та ны 
на стаў нi кам толь кi 
на на ступ ны дзень».

«У асноў най шко ле 
Лат вii коль касць 
пе да го гаў-муж чын 
ва га ец ца ў ме жах 
3-4 пра цэн таў, а ў стар шай 
шко ле (10—12-ы кла сы) 
муж чын скае прад стаў нiц тва 
па вя лiч ва ец ца да 8%».


