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Да па маг чы дзе цям 
пра чнуц ца

Не су мня ва ю ся, што мно гія за-

раз у га ла ве лі ха ман ка ва пе ра бі ра-

юць проз ві шчы ма ла дых лі та ра та-

 раў, але ро бі це вы гэ та да рэм на. 

І пер шы, і дру гі тэкст на пі са лі вуч ні 

на стаў ні цы бе ла рус кай мо вы і 

лі та ра ту ры По лац кай дзяр жаў-

най гім на зіі № 1 імя Фран цыс ка 

Ска ры ны Але ны КАЗ ЛО ВАЙ. 

У пер шым вы пад ку аў тар — ву ча-

ні ца сё ма га кла са На тал ля Крас ко, 

а ў дру гім — дзе ся ці клас ні ца Анас-

та сія Ка чан.

Май стар-клас на Ка ляд ным пе-

да га гіч ным фес ты ва лі Але ны Каз-

ло вай быў пры све ча ны ме на ві та 

ства рэн ню вуч ня мі ўлас ных тэкс таў 

на ўро ках бе ла рус кай мо вы і лі та-

ра ту ры і ў па за ўроч най дзей нас ці.

— Ва сіль Су ха млін скі не ка лі 

ска заў, што «кож нае дзі ця — па-

эт, і на стаў ні ку не аб ход на ўвес ці 

яго ў свет твор час ці», а Леў Вы-

гоц кі лі чыў, што твор часць — нор-

ма дзі ця ча га раз віц ця. Та му на ша 

за да ча — да па маг чы дзе цям пра-

 чнуц ца, — раз ва жае на стаў ні ца. — 

Мы не мо жам змя ніць вуч няў, 

якія ўжо на ра дзі лі ся з тэ ле фо на-

мі, не мо жам змя ніць іх баць коў, 

школь ную пра гра му — усё гэ та ад 

нас не за ле жыць, але мы мо жам 

змя ніць са бе. На стаў нік, які не чы-

тае, не змо жа за ах во ціць дзя цей да 

чы тан ня. На стаў нік, які не ства рае, 

не вы ха вае твор чых асоб. Пе да-

гог, які ад моўч ва ец ца на за ня тках 

для на стаў ні каў, не зро біць дзя цей 

ак тыў ным. Трэ ба ва ўсім быць пры-

кла дам для вуч няў!

Але на Каз ло ва па дзя лі ла ся з 

ка ле га мі шэ ра гам пры ёмаў, якія 

яна па спя хо ва вы ка рыс тоў вае і якія 

да па ма га юць ёй уцяг нуць вуч няў у 

твор чую дзей насць.

— На прык лад, у сё мым кла се 

ёсць за дан не — пе ра клас ці на бе-

ла рус кую мо ву лю бі мы да маш ні рэ-

цэпт. Звы чай на што ро бяць дзе ці?

Пра віль на, ад кры ва юць «Гугл». Але ж 

мож на пра па на ваць ім пры га та -

ваць штось ці не звы чай нае. І якое 

шы ро кае по ле для фан та зіі ад ра зу 

ад кры ва ец ца... Ад на з ма іх ву ча ніц, 

на прык лад, вы ра шы ла па дзя ліц ца 

«рэ цэп там» доб ра га на двор'я.

Вель мі ці ка вая пра ца з эцю да-

мі-аса цы я цы я мі. Па няц це «эцюд» 

пры мя ня ец ца най перш да тво раў 

на «воль ную тэ му». У эцю дах аў-

тар вы каз вае сваё стаў лен не да 

пэў ных праб лем рэ ча іс нас ці. Час та 

эцюд вы рас тае з ад на го сло ва (зга-

да на га, пра чы та на га або на ват з 

та го, што пры сні ла ся) ці з вы пад ко-

вай фра зы. Я пра па на ва ла дзе цям 

на пі саць эцюд на сло ва «ка лісь ці» 

(чы тай це вы шэй. — Аўт.), і яны мя-

не вель мі па ра да ва лі.

Мож на даць, на прык лад, дзе цям 

за дан не — склас ці тэкст са слоў 

на ад ну лі та ру, на прык лад на тую,

з якой па чы на ец ца ўлас нае імя. 

А тлу ма чаль ны слоў нік будзе вам 

у да па мо гу.

Пра цу юць вуч ні Але ны Каз ло-

вай і з вер ша ка зам. Ма ец ца на ўва-

зе паэ тыч ная ме ды та цыя, у асно-

ве якой — роз дум пра сут насць 

ней кай рэ чы, прад ме та ці з'я вы. 

У вер ша ка зах пад час пра соч ва юц ца 

са мыя не ча ка ныя аса цы я тыў ныя 

су вя зі па між асоб ны мі сло ва мі і па-

няц ця мі на асно ве іх гу ка во га па да-

бен ства. Гэ та свое асаб лі вая гуль ня 

слоў, аса цы я цый, жанг лі ра ван не 

па няц ця мі...

— Дзе цям аба вяз ко ва трэ ба па-

ка заць прык лад тэкс ту, — тлу ма-

чыць Але на Каз ло ва. — Ву чыц ца 

твор час ці трэ ба ў твор цаў, не аб-

ход на браць тво ры тых, ка го вы 

лю бі це, і з імі іс ці да вуч няў. Мне з 

удзяч нас цю дзе ці ка за лі: «Вы ад-

кры лі для мя не вер шы Гі ле ві ча» ці 

«Мне вель мі спа да ба лі ся вер шы 

Яў ге ніі Яні шчыц».

Вель мі доб рая зна ход ка — акра-

верш. Ка лі дзе ці не пі шуць рыф ма-

ва ныя рад кі, а та кіх боль шасць, на-

ву чы це іх пі саць акра вер шы. Акра-

вер шы ёсць у Баг да но ві ча, Ду боў кі, 

Ба ра ду лі на, Гі ле ві ча, Зо ла ка.

Пра гул ка з сэнсам
Але на Каз ло ва пры зна ец ца, 

што са праўд ную аса ло ду ёй пры-

но сяць за ня ткі з ма ты ва ва ны мі 

дзець мі па-за школь ны мі ўро ка-

мі (да рэ чы, яна пад рых та ва ла 

шмат пе ра мож цаў Рэс пуб лі-

кан скай алім пі я ды па бе ла рус-

кай мо ве і лі та ра ту ры. — Аўт.). 

Ад ной чы пас ля та кіх за ня ткаў 

у чэр ве ні на стаў ні ца за пра сі-

ла сва іх вы ха ван цаў вый сці ў 

школь ны двор, каб рас сла біц-

ца, а там у гэ ты час ра да ва лі 

во ка пі во ні. «Я пра па на ва ла: 

«Усоў ва ем свой нос у квет кі, 

ню ха ем і спра бу ем свае ад чу-

ван ні з чымсь ці па раў наць», — 

рас каз вае пе да гог. — Так з'я-

віў ся тэкст Анас та сіі Ша ле пі най 

«Зям ныя аб ло кі».

«Воб ла кі... Яны, апа ле ныя 

сон цам, мар кот на плы вуць па 

Ня бес ным акі я не. Ні чо га сён-

ня ім не пе ра шка джае... Пі во ні — 

да лё кія сва я кі Воб ла каў. Яны

вель мі па доб ныя да іх: не аку рат-

ная фор ма са лод кіх вярш коў, якая 

змя ня ец ца праз не каль кі га дзін (у 

воб ла каў гэ та ад бы ва ец ца хут-

чэй, бо ў ме жах Ня бес на га акі я на 

дру гія пра меж кі ча су), ад ноль-

ка вы ко лер (але Пі во ні для нас 

зда юц ца яр чэй шы мі, та му што на 

Воб ла кі мы гля дзім праз тоў шчу 

Ня бес на га акі я на). Але ў не чым 

яны ад роз ні ва юц ца. Па-пер шае, 

Воб ла кі мо гуць плыць па Ня бес-

ным акі я не, та му Пі во ні гля дзяць 

на іх кож ны дзень. Яны за дзі ра юць 

свае бу то ны так вы со ка, ні бы за-

раз ада рвуц ца і па ля цяць да іх, да 

сва я коў-воб ла каў... За раз мож на 

вый сці ў сад і па ню хаць Зям ное 

Воб ла ка. Пах Пі во ні не атры ма-

ец ца дас ка на ла апі саць. У ім ад-

чу ва ец ца нот ка толь кі што ско ша-

най тра вы, све жай ра сы».

Тво ры вы ха ван цаў Але ны Каз-

ло вай не ад ной чы дру ка ва лі ся ў ча-

со пі се для пад лет каў «Бя роз ка». 

«Я вер шаў, на жаль ці на шчас це, 

не пі шу, а мае дзе ці пі шуць, — жар-

туе яна. — Мне вель мі па да ба ец ца 

«гля нец для пад лет каў» (як па зі цы-

я нуе са бе «Бя роз ка»). Гэ та прос-

та клас ны ча со піс, які пры ем на 

тры маць у ру ках і ці ка ва чы таць. 

Вы дат ная твор чая пля цоў ка для 

па чат коў цаў. 

Ак цэнт 
на су пра цоў ніц тва

«Па знан не праз су пра цоў ніц тва, 

або Ста рое па-но ва му» — так гу ча-

ла наз ва май стар-кла са, які пра вя лі 

на Ка ляд ным фес ты ва лі пе да га гіч-

на га май стэр ства на стаў ні кі фі зі-

кі з Жо дзі на Эла ЯКУ БОЎ СКАЯ 

(гім на зія № 1) і Аляк сандр ЯКУ-

БОЎ СКІ (ся рэд няя шко ла № 9). 

Яны па зна ё мі лі ка лег з пры ёма мі 

ка а пе ра тыў на га на ву чан ня (сін га-

пур скай ме то ды кай).

— Ка го мы сён ня ву чым і вы хоў-

ва ем? Гэ та ча ла век, які бу дзе жыць 

у ХХІ ста год дзі. Якія ўмен ні і на вы-

кі яму па тра бу юц ца? Ка му ні ка тыў-

насць, твор часць і да пыт лі васць, 

умен не пра ца ваць з ін фар ма цы яй, 

кры тыч нае і сіс тэм нае мыс лен не, 

умен не фар му ля ваць і вы ра шаць 

праб ле мы, скі ра ва насць на са ма-

раз віц цё, са цы яль ная ад каз насць. 

Ка лі ка заць пра фі зі ку і аст ра но-

мію, які мі ме та да мі мы па він ны іх 

вы кла даць, каб раз ві ваць усе гэ-

тыя кам пе тэн цыі? Да лё ка не ўсе з 

на шых на ву чэн цаў бу дуць ра шаць 

пас ля шко лы за да чы па фі зі цы, але 

ўсе па він ны ра зу мець, як дзей ні ча-

юць ба за выя фі зіч ныя за ко ны. Та му 

раз мо ва ідзе пра раз віц цё ўні вер-

саль ных здоль нас цяў і ўмен няў, —

пад крэс лі вае Эла Яку боў ская. — 

На ша за да ча — на ву чыць дзі ця 

ду маць, а не на ву чыць та му, што 

ме на ві та яму ду маць.

Пры ка а пе ра тыў ным на ву чан-

ні ства ра юц ца не прос та гру пы, 

а ка ман ды, у якія ўклю ча юц ца на-

ву чэн цы з роз най па спя хо вас цю. 

Кож ны з іх пра цуе на агуль ны вы-

нік і па дзя ляе агуль ныя аба вяз кі па 

да сяг нен ні мэ ты. У кож на га чле на 

ка ман ды свая ро ля, якую яму пры-

зна чае на стаў нік, але яна не менш 

знач ная, чым у су се да. Збо ку мо жа 

па ка зац ца, што ў кла се ад бы ва-

ец ца поў ны ха ос, але на са мрэч на 

ўро ку дзей ні ча юць стро гія пра ві-

лы. Між ін шым, дзе цям вель мі па-

да ба юц ца эле мен ты сін га пур скай 

ме то ды кі.

Трэ ба за ўва жыць, што ва ўсіх 

між на род ных па раў наль ных да-

сле да ван нях (РІRLS, TІMSS, РІSА) 

ста біль на лі дзі ру юць сін га пур скія 

школь ні кі: яны па каз ва юць най леп-

шыя вы ні кі ў све це па ма тэ ма ты цы 

і пры ро да знаў чых на ву ках. У іх са-

мы вы со кі ўзро вень функ цы я наль-

най аду ка ва нас ці. Між на род ныя 

экс пер ты лі чаць, што сін га пур ская 

сіс тэ ма аду ка цыі ў най боль шай 

сту пе ні ад па вя дае па тра ба ван-

ням, якія прад' яў ляе да вы пуск ні коў 

школ так зва ная эка но мі ка ве даў.

— У асно ве сіс тэ мы, па якой 

пра хо дзяць за ня ткі ў сін га пур скіх 

шко лах, ля жыць ме на ві та ка а пе-

ра тыў нае на ву чан не — ка му ні ка-

тыў насць і су пра цоў ніц тва вуч няў 

плюс стро га за да дзе ны ал га рытм 

уро ка, — тлу ма чыць Аляк сандр 

Яку боў скі. — Сін га пур ская ме то ды-

ка на ву чан ня ўяў ляе са бой на бор 

тэ зі саў і фор мул (у рус кім пе ра кла-

дзе іх на зы ва юць «струк ту ра мі»). 

Кож ная струк ту ра (а ўся го іх 250) 

мае жорст кія рам кі і ўлас ную наз ву. 

Злу чаць іх ад ну з ад ной мож на ў 
лю бой пас ля доў нас ці, урок бу ду ец-
ца як з ку бі каў кан струк та ра «Ле-
га». На на ступ ным уро ку пе да гог 
рас сы пае кан струк цыю і збі рае яе 
ўжо ін шы мі спо са ба мі.

Умен не слу хаць ін шых
Пры сін га пур скай сіс тэ ме 

школь ныя ста лы аб' яд ноў ва юц-
ца па два, за імі рас са джва юц ца 
чац вё ра школь ні каў. Ёсць парт нё-
ры па тва ры і парт нё ры па пля чы. 

«Парт нёр па тва ры» — гэ та той, 

хто ся дзіць на су праць ця бе. «Парт-

нёр па пля чы» — той, хто ся дзіць 

по бач. «Ува га! Слу ха ем парт нё раў

па пля чы, — аб' яў ляе пе да гог. — 

А ця пер па слу ха ем мер ка ван не 

парт нё раў па тва ры». У цэнт ры 

ўро ка — са мі дзе ці, а не на стаў-

нік. Апош ні ста но віц ца ма дэ ра та-

рам дыс ку сіі і за бяс печ вае зва-

рот ную су вязь. Яму так пра сцей 

пра ве рыць прой дзе ны ма тэ ры ял і 

знай сці час для тлу ма чэн ня но ва га. 

Адзін з пры ёмаў — Hіgh fіvе (сіг нал 

ці шы ні). Ка лі на стаў нік па ды мае ру-

ку, без кры каў і рэ прэ сіў ных мер ён 

пры цяг вае ўва гу ўся го кла са — усе 

ім гнен на за маўк аюць.

— Вуч ням пад час уро ка да во-

дзіц ца ду маць, га ва рыць, ад каз-

ваць, да паў няць ад но ад на го, аб-

мень вац ца дум ка мі, — рас каз вае 

Эла Яку боў ская. — Адзін з пры-

ёмаў: школь ні кі за піс ва юць свае 

ад ка зы на ма лень кіх ліст ках. Па 

сіг на ле на стаў ні ка яны бя руць іх і 

раз бя га юц ца па кла се. Вуч ні ста-

но вяц ца тва рам ад но да ад на го і 

па ды ма юць ру ку. Дзе ці за чыт ва-

юць ад но ад на му ад ка зы, по тым 

зна хо дзяць са бе но выя па ры і дзе-

ляц ца сва і мі ад ка за мі з імі. Умен не 

слу хаць ін шых — вель мі важ нае ў 

жыц ці. Плюс у дзя цей вель мі доб-

ра раз ві ва юц ца ка му ні ка тыў ныя 

кам пе тэн цыі і вус ная мо ва. А яшчэ 

сін га пур ская ме то ды ка доб ра па-

ды хо дзіць для та го, каб за ха піць 

ву чо бай больш сла бых вуч няў, 

тым больш што яна мае гуль ня-

выя склад ні кі.

У ка а пе ра тыў на га на ву чан ня 

ўво гу ле шмат пе ра ваг: на ўро ку 

за дзей ні ча ны ўвесь клас, па вя ліч-

ва ец ца раз на стай насць фор маў і 

срод каў, якія сты му лю юць твор чую 

ак тыў насць школь ні каў, па вы ша-

ец ца іх на ву чаль ная і па зна валь-

ная ма ты ва цыя, зні жа ец ца ўзро-

вень тры вож нас ці ў на ву чэн цаў, 

зні кае страх ака зац ца не кам пе-

тэнт ным у ра шэн ні якіх-не будзь 

за дач, раз ві ва ец ца кры тыч нае 

мыс лен не і крэ а тыў насць. Гру па-

вая пра ца быц цам бы і не но вая 

для на шай шко лы, але пе да го гі 

ра ней ні ко лі не да бі ва лі ся та го, 

каб кож ны член гру пы, ад каз ва-

ю чы, уно сіў у ад каз неш та сваё. 

У сін га пур скай сіс тэ ме ўсе вуч ні 

раў на праў ныя, кож ны па ві нен 

даць свой ка рот кі ад каз.

Але ёсць і пэў ныя цяж кас ці: 

ра бо це ў ка ман дзе трэ ба спа-

чат ку на ву чыць. Для не ка то рых 

дзя цей па дзел на гру пы — ба лю чы 

пра цэс. Да та го ж і ад на стаў ні ка па-

тра бу юц ца пэў ныя на ма ган ні па ка-

ар ды на цыі груп. Каб ар га ні за ваць 

ра бо ту на ву чэн цаў па сін га пур скай 

ме то ды цы, на ву чыць іх дзей ні чаць 

у но вай для іх ву чэб най сі ту а цыі, 

пе да гог сам па ві нен не толь кі доб ра 

ва ло даць да дзе най тэх на ло гі яй, але 

і ду маць зу сім інакш. Інакш па гля-

дзець на сваю ро лю...

«Ха чу за ўва жыць, што ка а пе ра-

тыў нае на ву чан не — толь кі адзін 

з ві даў ар га ні за цыі са ма стой най 

дзей нас ці на ву чэн цаў, — пад крэс-

лі вае Эла Яку боў ская, — і ў на стаў-

ні ка заў сё ды ёсць вы бар срод каў 

для ар га ні за цыі ўро ка».

Тэ ры то рыя для твор час ці

У цэнт ры ўро ка — 
са мі дзе ці, а не на стаў нік.

«Ка лі дзе ці не пі шуць 
рыф ма ва ныя рад кі, 
на ву чы це іх пі саць 
акра вер шы».

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Але на КАЗ ЛО ВА: «Мы не мо жам змя ніць вуч няў, але мо жам змя ніць ся бе».

На май стар-кла се ў Але ны КАЗ ЛО ВАЙ і на стаў ні кі па глы бі лі ся ў твор часць.

БЕ ЛА РУС КУЮ МО ВУ Ў МЕ ДЫ ЦЫ НЕ АБ МЯР КУ ЮЦЬ У НАН
З 18 да 24 лю та га Ін сты тут мо ва знаў ства імя 

Яку ба Ко ла са НАН Бе ла ру сі пра во дзіць Ты-
дзень род най мо вы, пры мер ка ва ны да свят-
ка ван ня Між на род на га дня род най мо вы, які 
ад зна ча ец ца ў све це 21 лю та га.

19 лю та га ў Ін сты ту це мо ва знаў ства НАН Бе ла ру сі 
ад бу дзец ца су стрэ ча са сту дэн та мі фа куль тэ та сла-
вян скіх і гер ман скіх моў Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та. 20 лю та га Рэс пуб лі кан ская тэр мі на ла гіч-
ная ка мі сія пры На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру-
сі ар га ні зуе круг лы стол на тэ му «Бе ла рус ка-рус кае 
дзяр жаў нае двух моўе: праб ле мы ўпа рад ка ван ня і 

функ цы я на ван ня бе ла рус кай ме ды цын скай тэр мі на-

ло гіі», на якім бу дуць аб мяр коў вац ца стан і праб ле-

мы вы ка ры стан ня бе ла рус кай тэр мі на ло гіі ў сфе ры 

ме ды цы ны і ахо вы зда роўя. У па ся джэн ні пры муць 

удзел вы клад чы кі ме ды цын скіх на ву чаль ных уста ноў 

кра і ны, ву чо ныя-тэр мі но ла гі, ура чы.

21 лю та га ды рэк тар Ін сты ту та мо ва знаў ства Ігар 

Ка пы лоў пра чы тае лек цыю «Дзе ла вая ка му ні ка цыя 

ва ўмо вах дзяр жаў на га бі лінг віз му» для слу ха чоў 

фа куль тэ та па вы шэн ня ква лі фі ка цыі Ака дэ міі кі ра-

ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. А ака-

дэ мік Аляк сандр Лу ка ша нец вы сту піць пе рад сту-

дэн та мі і вы клад чы ка мі фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 

БДУ. 22 лю та га ад бу дзец ца су стрэ ча ў Ін сты ту це 

мо ва знаў ства са сту дэн та мі фа куль тэ таў па чат ко-

вай, да школь най аду ка цыі і Ін сты ту та ін клю зіў най 

аду ка цыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га 

ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка.

 Матэрыялы падрыхтавала На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


