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ПО ШУК 
АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВЫ

— Я лi чу, што ў на шай кра i не 

пра ва рэа лi зоў ваць гу ман нае на-

ву чан не дзя цей у тым фар ма це, якi 

мы, баць кi, лi чым па трэб ным, — 

аб ме жа ва нае, — раз ва жае ар га нi-

за тар i на стаў нiк ся мей ных кла-

саў Лю боў БАР КУН. — Адзi ная 

маг чы масць — гэ та ар га нi за ваць 

дзi ця цi на ву чан не па iн ды вi ду аль-

ным пла не, але ад на го толь кi жа-

дан ня пе рай сцi на ся мей нае вы-

ха ван не бу дзе не да стат ко ва. Ёсць 

пэў ны пе ра лiк пры чын, па якiх гэ-

та маг чы ма зра бiць, пры чым яны 

па вiн ны быць вель мi важ кiя. Та бе 

мо гуць прос та ад мо вiць, та му трэ-

ба быць на стой лi вым. У вы нi ку, на 

мой по гляд, сям'я ў нас не мо жа 

вы сту паць паў на вар тас ным за каз-

чы кам аду ка цыi.

— Ка лi ня ма да ве ру да шко лы, 

то ты па чы на еш шу каць ней кiя 

аль тэр на тыў ныя спо са бы, — кан-

ста туе за сна валь нiк i ды рэк-

тар аду ка цый на га цэнт ра Astra 

Global, бло гер, ма цi дзя цей, 

якiя на ву ча юц ца до ма, На тал ля 

БОГДАН. — Мы ад да лi дач ку ў 

пер шы клас звы чай най шко лы, 

але яна ха дзi ла ту ды са сля за-

мi. Я чу ла, як з ёй там раз маў-

ля юць, — з та кi мi iн та на цы я мi i 

та кiм стаў лен нем яна до ма нi ко лi 

не су стра ка ла ся, i для яе гэ та быў 

ма гут ны стрэс. Таму нам да вя ло-

ся яе ад туль за браць. Я ўпэў не на, 

што шко ла па вiн на за бяс пе чыць 

не толь кi пэў ны ўзро вень аду ка цыi, 

але i спры яль ную псi ха ла гiч ную 

ат мас фе ру, бо ня се ад каз насць i 

за псi хiч ны стан дзя цей у тым лi-

ку. Ця пер я ўзя ла ад каз насць за 

на ву чан не сва iх дзя цей на ся бе: 

гэ та вя лi кая на груз ка па по шу ку 

пе да го гаў, з якi мi ў дзя цей бу дзе 

па ра зу мен не ды доб ры кан такт, па 

ма ты ва цыi iх да на ву чан ня. Я ха чу, 

каб дзе цям бы ло цi ка ва ву чыц ца, 

а шко ле ўлас цi вая кан цэнт ра цыя 

на дру гас ных i ней кiх знеш нiх кры-

тэ ры ях: там важ на, як аформ ле на 

твая ра бо та, коль кi кле та чак ты 

ад сту пiў. Трэ ба ўлiч ваць, у якiм 

све це мы жы вём. Мо жа, умен не 

дру ка ваць на кам п'ю та ры сён ня 

важ ней шае, чым умен не пi саць 

пры го жым по чыр кам?

ПАД БАЦЬ КОЎ СКIМ 
ПРЭ СIН ГАМ

— З гла баль на га пунк ту по-

гля ду за каз чы кам па вiн на быць 

усё ж та кi дзяр жа ва, але яна па вiн-

на быць за каз чы кам i пры ват най 

аду ка цыi ў тым лi ку, за ах воч ваць 

раз на стай насць, лю быя фор мы 

аду ка цыi, уклю ча ю чы i хат няе на-

ву чан не, — пад крэс лi вае вы клад-

чык анг лiй скай i фран цуз скай 

моў, за сна валь нiк дзвюх моў-

ных школ, член Гра мад ска га 

кан суль та цый на га са ве та пры 

Мi нiс тэр стве аду ка цыi Анд рэй 

ГРЫ ГОР' ЕЎ. — I ў шко ле па вiн на 

быць доб ра ар га нi за ва ная праф-

ары ен та цый ная ра бо та, пры чым 

яна па вiн на вес цi ся з пя та га да 

дзя вя та га кла са, каб два апош нiя 

школь ныя га ды пад ле так мог пры-

свя цiць та му, што яму на са мрэч 

па ду шы i чым ён хо ча да лей зай-

мац ца. На прык лад, у Анг лii дзе цям 

да юць маг чы масць пры слу хац ца 

да ся бе, i баць кi там у вы бар сва iх 

дзя цей не ўмеш ва юц ца. А ў нас 

на зi ра ец ца зу сiм iн шая сi ту а цыя — 

дзе цi вы бi ра юць пра фе сiю пад цiс-

кам да рос лых, а по тым пры но сяць 

iм дып лом i ка жуць: «Ты ха цеў — 

дык атры май». Вi на баць коў у тым, 

што яны са мi вель мi час та тар мо-

зяць сва iх дзя цей у iх па мкнен нях. 

Та му ў нас зу сiм не рэд касць, ка лi 

адзi нац ца цi клас нi кi не ве да юць, 

у якой пра фе сii яны ся бе ба чаць. 

Ты хо чаш быць му зы кан там, але 

баць кi ка жуць: «Спа чат ку атры май 

нар маль ную аду ка цыю, якая ця бе 

пра кор мiць. Iдзi па пра цуй, на прык-

лад, бух гал та рам...»

— А па чы на ец ца ўсё пры клад-

на з паў та ра га доў, ка лi ма цi 

пы та ец ца ў дзi ця цi: «А якую ты 

хо чаш ка шу? Аў ся ную? А я ўжо 

га тую та бе ры са вую...» По тым у 

пры ём най ка мi сii ВНУ абi ту ры-

ен ту пра цяг ва юць бланк для за-

паў нен ня, а ма цi яго вы хоп лi вае i 

ка жа: «Дай я са ма за поў ню, а то 

ты ўсё са псу еш». I вось пад та-

кiм баць коў скiм прэ сiн гам да во лi 

цяж ка са ма вы зна чац ца, — ка-

жа су за сна валь нiк пры ват най 

уста но вы аду ка цыi — ся рэд няй 

шко лы LuCh, Ака дэ мii крэ а тыў-

ных тэх на ло гiй для дзяў чат IT 

Princess, ды рэк тар Аса цы я цыi 

«Аду ка цыя для бу ду чы нi» Ва-

лян цi на ЧЭКАН. — У мно гiх баць-

коў дзей нi чае ўста ноў ка кштал ту: 

ка лi я не да тан ца ва ла, то ты да-

тан цу еш, ка лi я не здзейс нi ў сваю 

ма ру, яе здзейс нiш ты. Дзi ця не 

па вiн на рэа лi зоў ваць на шы ам-

бi цыi. Нель га на вяз ваць яму пра-

фе сiю, гус ты, ацэн кi, а трэ ба даць 

прай сцi свой шлях i пра жыць сваё 

жыц цё.

I цi каў насць уз нi кае толь кi та ды, 

ка лi ёсць сва бо да вы ба ру i сва бо-

да са ма вы яў лен ня. Да мя не пры-

вод зяць дзяў чы ну i ка жуць: «Ёй 

15 гадоў, i яна нi чо га не хо ча. Ва-

лян цi на, ну зра бi це што-не будзь, 

каб яна за ха це ла...» Я ў яе пы та-

ю ся: «Што ты хо чаш?» Ад каз вае: 

«Ха чу ма ля ваць». — «А ма цi што 

хо ча?» — «Каб я ста ла юрыс там».

Мяр кую, што нель га аспрэч ваць 

пра ва баць коў быць за каз чы ка мi 

аду ка цыi. Праў да, у мя не на прош-

ва ец ца ана ло гiя. Ка лi нам ака за лi 

ня якас ную па слу гу цi зра бi лi гэ та 

ня свое ча со ва, мы ж не маў чым, 

ве да ем, ку ды мож на па скар дзiц ца. 

А што ад бы ва ец ца ў аду ка цыi? Цi 

на са мрэч яна ў нас бяс плат ная? 

На прык лад, я як ма цi дач кi што 

на ву ча ла ся ў дзяр жаў най шко ле, 

лi чу, што ў баць коў ёсць два шля хi. 

Па-пер шае, ты па вi нен мак сi маль-

на ўнi каць у тое, што ад бы ва ец ца з 

тва iм дзi цем у шко ле, а па-дру гое, 

па тра бу ец ца пэў ная баць коў ская 

сме ласць, каб у вы пад ку не аб-

ход нас цi сваё дзi ця аба ра нiць. Мы 

вель мi мно гiя па слу гi аплач ва ем 

двой чы. Спа чат ку са сва iх па дат-

каў, а по тым яшчэ раз са сва ёй 

кi шэ нi.

Ка лi мая дач ка вы ву чае за ўлас-

ныя гро шы iн тэр нэт-мар ке тынг тры 

га ды без на яў нас цi iн тэр нэ ту ў ву-

чэб най аў ды то рыi, то цi атры маю я 

та го спе цы я лiс та, якi мне па трэб ны 

на вы ха дзе? За што я пла чу? Ка-

лiсь цi да ве да ла ся, што ў Аў стра лii 

гра ма дзя не атрым лi ва юць на пры-

кан цы го да доў гi чэк-спра ва зда чу 

пра тое, ку ды бы лi на кi ра ва ныя 

iх па да ткi. На прык лад, за iх за ас-

фаль та ва лi 20 мет раў да ро гi по бач 

з гi пер мар ке там, на бы лi 48 кнiг у 

бiб лi я тэ ку i гэ так да лей. Мне так-

са ма ха це ла ся б ве даць: а ку ды 

iдуць мае па да ткi? Мо жа, лепш 

мне яшчэ з мо ман ту на ра джэн ня 

дзi ця цi iх ад клад ваць у скар бон ку, 

бо по тым усё роў на да вя дзец ца 

пла цiць за аду ка цыю?

ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ 
РАЗ НА СТАЙ НАСЦЬ

— Аса бiс та я з бо ку баць коў скай 

су поль нас цi не ба чу аду ка цый на га 

за ка зу, — кан ста туе пры ват ны 

на стаў нiк ма тэ ма ты кi, кан суль-

тант па пы тан нях аду ка цыi Ягор 

ДАЎ ГА ЛЕ ВЕЦ. — На прык лад, ка-

лi да мя не звяр та юц ца як да пры-

ват на га на стаў нi ка або ў рам ках 

ней кiх школь ных пра ек таў, то звы-

чай на пы та юц ца: «Коль кi каш туе? 

Ка лi вы пра цу е це? I дзе вы зна хо-

дзi це ся?» Але нi хто не пы та ец ца: 

«Чым вы ад роз нi ва е це ся, што вы 

нам мо жа це пра па на ваць?» Усе 

пы тан нi звы чай на зво дзяц ца да 

гра шо ва га склад нi ка.

Мне су час ныя дзе цi над звы чай 

цi ка выя, та му што яны жы выя i 

вель мi са праўд ныя. I ў iх ёсць ма-

ты ва цыя, але тое, што пра па нуе 

на ша сiс тэ ма аду ка цыi, iм зу сiм 

не цi ка вае. На мой по гляд, на ша 

Мi нiс тэр ства аду ка цыi па вiн на 

ад каз ваць толь кi за верх нi ўзро-

вень: за ка а пе ра цыю, су свет ную 

ка му нi ка цыю, за по шук i ана лiз 

уся го но ва га, што з'яў ля ец ца на 

су свет ным аду ка цый ным рын ку, 

яго адап та цыю пад на шы рэа лii, 

на кi ра ван не пе да го гаў на мiж на-

род ныя кан фе рэн цыi. Мi нiс тэр ства 

па вiн на да па ма гаць зра бiць сiс тэ-

му аду ка цыi раз на стай най, каб 

бы лi роз ныя фор мы i вы бар школ. 

У кож най бу дзе свая ўнi каль ная 

пра па но ва, каб баць кi на са мрэч 

маг лi вы бi раць. А вось ства раць 

раз на стай насць — гэ та ўжо зо на 

на шай з ва мi ад каз нас цi.

— Па ма iх на зi ран нях, пра па но-

ва з бо ку аду ка та раў сён ня апярэд-

жвае по пыт з бо ку баць коў. Мы вы-

ву ча ем роз ныя су свет ныя трэн ды, 

iмк нём ся ад iх не ад ста ваць. Я рэа-

лi зую роз ныя аду ка цый ныя пра ек-

ты i су ты ка ю ся з тым, што апош-

нiя пяць га доў да нас прыходзяць 

баць кi, якiя аб са лют на не ма юць 

уяў лен ня пра тое, а што ж яны ча-

ка юць ад аду ка цыi. Су цэль ны бе лы 

ар куш па гэ тай тэ ме. I ка лi я за пра-

шу баць коў на Дзень ад чыненых  

дзвя рэй, каб па зна ё мiц ца блi жэй 

з аду ка цый най кан цэп цы яй ма ёй 

шко лы, то эн ту зi яз му з iх бо ку дак-

лад на не су стрэ ну, — ка жа Ва лян-

цi на Чэ кан. — I му шу за ўва жыць, 

што пры ват ная аду ка цыя не заў-

сё ды азна чае якасць. Гэ та мо жа 

быць прос та гiс то рыя пра гро шы. У 

шко ле мо гуць доб ра кар мiць, там 

ёсць ба сейн, у кла се ся дзiць знач-

на менш вуч няў, дзе цям вы кла да-

юц ца не каль кi за меж ных моў, але 

аду ка цый най кан цэп цыi ў гэ тай 

уста но вы аду ка цыi ня ма.

ТРЭБА 
СПРАБАВАЦЬ УСЁ

— Кож нае дзi ця з на ра джэн ня 

ма ты ва ва нае на раз вiц цё, на спаз-

нан не све ту, та му вель мi важ на яго 

ў гэ тым пад тры маць, — раз ва жае 

псi хо лаг, ма цi ча ты рох дзя цей, 

кi раў нiк аду ка цый на га клу ба 

гу ман най пе да го гi кi «Ра зум ная 

ся мей ка» Але ся ТАЛПЕКА-

МАХАТА Е ВА. — Я па дзя ляю дум-

ку Шал вы Ама наш вi лi, якi ка жа, 

што трэ ба зра бiць усё, каб дзi ця цi 

не ха це ла ся «вi сець» на дош цы 

го на ру ў шко ле, не бы ло жа дан ня 

вы дзе лiц ца i ўзвы сiц ца над iн шы мi 

за кошт сва iх ад знак. Гэ та ў прын-

цы пе не вель мi ўда лы сты мул для 

жыц ця. Мы па вiн ны спа бор нi чаць 

са мi з са бой, ру хац ца на пе рад праз 

iн та рэс, а не праз мiж  асобас ную 

кан ку рэн цыю. «Ва ша дзi ця нi чо га 

на ўро ку не хо ча ра бiць. Раз бя ры-

це ся», — ка жа на стаў нiк баць кам. 

Пра бач це, але цi iх гэ та праб ле ма? 

Цi ўсё ж та кi за цi ка вiць, за ха пiць 

сва iм прад ме там — гэта за да ча 

на стаў нi ка? Звы чай на пе да го гi 

iдуць да вуч няў са сва iм прад ме-

там у ру ках, а трэ ба ра зам з вуч-

ня мi iс цi да прад ме та.

— Ка лi да мя не пры хо дзяць 

баць кi са скар гай на стра ту ма ты-

ва цыi i пы тан нем, як яе вяр нуць, 

я ра зу мею, што раз мо ва iдзе зу-

сiм не пра ма ты ва цыю. Прос та 

дзi ця вы му ша на ра бiць у шко ле 

тое, што яму не цi ка ва, i, як яно ду-

мае, не па трэб на. Са праўд ная ма-

ты ва цыя ў яго мо жа пра ры вац ца ў 

вы гля дзе ад мо вы ад та го, што мы 

яму на вяз ва ем, i гэ та пра яў ля ец ца 

ў бун це, — звяр тае ўва гу баць коў 

псi хо лаг Ве ра нi ка МI ХАЛ КА.

— Каб зра зу мець, што я ха чу, 

трэ ба спра ба ваць усё. Iнакш ад-

куль ты мо жаш да ве дац ца, што та-

бе па да ба ец ца хi мiя, ка лi ты ёй не 

зай маў ся? — да дае псi хо лаг Зоя 

НА ВА РА. — Ду маю, праб ле ма ў 

тым, што ў шко ле ты прос та не мо-

жаш ад мо вiц ца ад та го, што та бе 

не цi ка ва. Да рэ чы, ма ты ва цыя ад 

ма цi кштал ту «я бу ду та бой га на-

рыц ца» так са ма мо жа пра ца ваць 

не ка то ры час. Але па трэб ная не 

толь кi знеш няя, але i ўнут ра ная 

ма ты ва цыя. Сло вы «та бе гэ та ў 

жыц цi спат рэ бiц ца» не пра цу юць: 

час iдзе, а аб' ём не за па тра ба ва-

ных ве даў па вя лiч ва ец ца. Та кое 

ад тэр мi на ван ае ча кан не цяг не за 

са бой раз вiц цё не ўро зу. А ар гу-

мен ты кштал ту «я лепш ве даю, ты 

па вi нен слу хаць мя не, та му што 

я ста рэй шая» i ўво гу ле не пра цу-

юць.

— А яшчэ ма ты ва цыя дзi ця цi 

мо жа ўво гу ле не пе ра ся кац ца са 

школь ны мi дыс цып лi на мi, — ка-

жа на стаў нiк фi зi кi i iн фар ма-

ты кi, STEM-пе да гог Ак са на 

АКУНЕВIЧ. — Мне вель мi iм-

па нуе, што ў бе ла рус кiх шко лах 

ука ра ня ец ца тэх на ло гiя ак тыў най 

ацэн кi, ка лi дзi ця па раў ноў ва юць 

не з iншы мi, а з са мiм са бой, ву-

чань ста вiць мэ ты i ру шыц ь да iх. I 

зва рот ная су вязь, якую за бяс печ-

вае на стаў нiк, — гэ та не iн стру-

мент па ка ран ня. Але ў на шым гра-

мад стве, на жаль, па куль па нуе 

культ ад зна кi.

— Школь ныя ад зна кi ўклю ча юць 

не толь кi ацэн ку ве даў, але i ацэн ку 

тва ёй асо бы. Вось цi ха це лi б мы, 

да рос лыя, каб нас ацэнь ва лi без 

на ша га за пы ту? А дзя цей у шко ле 

ацэнь ва юць што дня: та бе — «вась-

мёр ка», а та бе — «пя цёр ка». I на-

ват па хва ла — гэ та так са ма iн стру-

мент ацэнь ван ня, — ка жа Ве ра нi ка 

Мi хал ка. — I ёсць страх, што на-

ступ ным ра зам ты мо жаш ака зац-

ца не да стой ны па хва лы. А што, ка-

лi мы пе ра фар ма ту ем ацэнь ван не 

дзя цей пад iх за пыт? Я ра зу мею, 

што гэ та рэ ва лю цый ны па ды ход, 

але ча му б i не?

— Усе мы ба iм ся па мы ляц ца: 

i да рос лыя, i дзе цi. I з гэ тым трэ-

ба штось цi ра бiць, — пад крэс лi вае 

Зоя На ва ра. — Да зва ляй це па мы-

ляц ца са бе i сва iм дзе цям, быць 

не iдэа льны мi! Гэ та не прос та па-

трэб на, а яшчэ ка рыс на i цi ка ва.

— Без па мы лак нель га ру хац-

ца на пе рад. А спа тык нуц ца мож на 

i на роў най да ро зе, — да паў няе 

Але ся Тал пе ка-Ма ха та е ва.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

БЕЗ ПАМЫЛАК 
НЕЛЬГА РУХАЦЦА НАПЕРАД

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Мы па вiн ны спа бор нi чаць 
са мi з са бой, ру хац ца на пе рад 
праз iн та рэс, а не праз 
мiж асо бас ную кан ку рэн цыю».

«Да зва ляй це па мы ляц ца 
са бе i сва iм дзе цям, быць 
не iдэа льны мi! Гэ та не прос та 
па трэб на, а яшчэ ка рыс на 
i цi ка ва».
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