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На ву чэн цы ся рэд няй шко лы 

га рад ско га па сёл ка Мір Алі на 

КА РАЛЬ ЧУК, Да р'я МІ ГУШ і Яна 

СКУ РАТ пры свя ці лі сваю ра бо ту 

ад мет нас цям па ка лен ня Z, прад-

стаў ні кі яко га ўпэў не ны ва ўлас най 

экс клю зіў нас ці. Яго яшчэ на зы ва-

юць па ка лен нем «Я» ці па ка лен-

нем «лай каў». «Ча му мы лю бім 

«лай кі?» Для ча го нам па хва ла? 

Ска жам пра ма — для ду шэў на га 

цяп ла». «Га лоў ны наш дэ фі цыт — 

гэ та час, і ў вас, да ра гія пе да го гі, 

ёсць толь кі во сем се кунд на тое, 

каб нас за ці ка віць!» — кан ста ту-

юць дзяў ча ты.

Каб да рос лыя да сяг ну лі ўза е-

ма ра зу мен ня з па ка лен нем «Z», 

юныя да след чы цы вы ве лі на ступ-

ныя пра ві лы: ву чы це ся пры маць 

нас та кі мі, якія мы ёсць; па ва жаць 

на шу вы ключ насць; здзіў ляй це ся 

на шай муль ты за дач нас ці; ву чы це-

ся ў нас но ва му; удзя ляй це нам 

больш ува гі; за хап ляй це нас ці ка-

вы мі ідэ я мі і ўсмі хай це ся ра зам з 

на мі.

У ШКО ЛУ — 
ПА АД АБ РЭ ННЕ

На вош та дзе ці хо дзяць ту ды і 

як змя ня юц ца іх ма ты вы ў за леж-

нас ці ад уз рос ту? Гэ тым пы тан нем 

за да ла ся ву ча ні ца Шу мі лін скай 

ра ён най гім на зіі-ін тэр на та Лі за-

ве та ТРА ФІ МА ВА.

«Ма ты ва цыя і якасць ве даў — 

пра ма пра пар цы я наль ныя рэ чы. 

Ве дан не за ко наў ма ты ва цыі — гэ-

та ключ да вы ра шэн ня школь ных 

праб лем», — упэў не на Лі за ве та.

Дзяў чы на вы ра шы ла да сле да-

ваць ма ты вы да на ву чан ня ў пя ці-

клас ні каў і адзі нац ца ці клас ні каў і 

вы свет лі ла, што на пер шым мес-

цы ў вуч няў пя тых кла саў ста іць 

улас ны даб ра быт і прэ стыж насць 

(доб рыя ад зна кі, ад аб рэ нне з 

бо ку баць коў, рэ пу та цыя ў кла-

се, дзе цям хо чац ца, каб іх ад ка-

зы на ўро ках бы лі най леп шыя). 

На дру гім — змест на ву чаль най 

дзей нас ці (ёсць дзе ці, якія лю бяць 

ву чыц ца, да вед вац ца пра штось ці 

но вае, ім па да ба юц ца не стан дарт-

ныя фор мы пра вя дзен ня ўро каў). 

На трэ цім мес цы — аба вя зак і ад-

каз насць. На чац вёр тым — са ма-

вы зна чэн не і са ма ўдас ка на лен не. 

І толь кі на апош нім — стаў лен не да 

ву чэб най дзей нас ці (яны лю бяць 

уро кі, на якіх мож на па раз ва жаць, 

лю бяць спраў ляц ца са скла да ны мі 

сі ту а цы я мі на за ня тках, ра зу ме-

юць, што ву чань па ві нен ву чыц ца 

доб ра, каб па сту піць у ВНУ, і ве ды 

па трэб ныя ім для да стой най бу-

ду чы ні).

А ця пер пра ма ты вы адзі нац-

ца ці клас ні каў. Боль шасць з іх ужо 

вы зна чы лася з тым, што аду ка-

цыя — важ ная рэч, без якой ні чо га 

ў жыц ці не да біц ца. «Га лоў нае пра-

ві ла для адзі нац ца ці клас ні каў — 

ву чыц ца ні ко лі не поз на. А ка лі 

поз на, то трэ ба прос та ўклю чыць 

лям пу, — жар туе Лі за ве та. — Ну, 

а ка лі сур' ёз на, то ма ты вы ў 11-м 

кла се кар ды наль на ад роз ні ва юц-

ца ад ма ты ваў пя ці клас ні каў. На 

пер шай па зі цыі ў іх — са ма вы зна-

чэн не і са ма ўдас ка на лен не. Да лей 

ідуць стаў лен не да пра цэ су на-

ву чан ня, аба вя зак і ад каз насць, 

змест ву чэб най дзей нас ці і толь кі 

на пя тым — улас ны даб ра быт.

«Як ба чым, з уз рос там ма ты-

вы змя ня юц ца і тое, што ста іць у 

пя ці клас ні каў на пер шым мес цы 

(улас ны даб ра быт), у вы пуск ным 

кла се ўжо не мае зна чэн ня. Але да 

са ма вы зна чэн ня яшчэ трэ ба прый-

сці», — кан ста туе Лі за ве та.

НА ВУ ЧЫЦЬ 
І ВІ ЗУ А ЛА, 
І КІ НЕС ТЭ ТЫ КА

«На ву чы мя не лёг ка» — так 

гу ча ла тэ ма на ву ко ва га стэн дапа 

стар ша клас ні каў з ві цеб скай 

ся рэд няй шко лы № 4. Да ні ла 

ТУМ КО і Яна РАЙ ТАН КА пра па-

на ва лі ўсім пры сут ным па гру зіц ца 

ў асаб лі вас ці... ма даль нас ці. Шчы-

ра ка жу чы, ня прос ты тэр мін для 

не пад рых та ва ных слу ха чоў, але 

на ву чэн цы педк ла саў ака за лі ся ў 

тэ ме. Пад ма даль нас цю ха ва ец ца 

пе ра важ нае вы ка ры стан не ад на го 

з ка на лаў (ана лі за та раў) пры ёму 

і пе ра пра цоў кі ін фар ма цыі. Уся го 

іх іс нуе тры ві ды: ві зу аль ны, аў ды-

яль ны і кі нес тэ тыч ны.

З пер шы мі дву ма ўсё больш-

менш зра зу ме ла. А хто ж та кія кі-

нес тэ ты кі? Гэ та лю дзі, якія лепш 

ус пры ма юць на ва коль ны свет з 

да па мо гай так тыль ных ад чу ван-

няў (да кра нан няў), чым ві зу аль на 

або аў ды яль на. У жыц ці кі нес тэ ты-

кі — лю дзі дзе ян ня! За мест та го, 

каб доў га аб мяр коў ваць неш та ў 

тэ о рыі, яны імк нуц ца хут чэй зве-

даць гэ та на спра ве, па чы на юць 

дзей ні чаць, як толь кі ім да ец ца та-

кая маг чы масць.

Ад на з ідэй ды фе рэн цы ра ва-

на га на ву чан ня за сноў ва ец ца на 

асаб лі вас цях ус пры ман ня. Да ні ла 

і Яна сфар му ля ва лі гі по тэ зу: ка-

лі ў пра цэ се на ву чан ня ўліч ваць і 

вы ка рыс тоў ваць вя ду чую ма даль-

насць, то мож на па вы сіць якасць 

ве даў у на ву чэн цаў.

«У рэ аль ным жыц ці прак тыч на 

не маг чы ма су стрэць «чыс та га» аў-

ды я ла, ві зу а ла і кі нес тэ ты ка», — 

за пэў ні вае Яна.

— Мы пра вя лі да сле да ван не 

і ўста на ві лі, што ў на шай шко ле 

ў на ву чэн цаў чац вёр тых кла саў 

пе ра ва жае ві зу аль ны ка нал ус-

пры ман ня (46 %). У 18 % вуч няў 

вя ду чым з'яў ля ец ца кі нес тэ тыч ны 

ка нал, у 9 % — аў ды яль ны, яшчэ 

ў 9 % — аў ды яль на-кі нес тэ тыч ны, 

у ас тат ніх — ві зу аль на-аў ды яль-

на-кі нес тэ тыч ны. На ву чэн цы ў гэ-

тых кла сах вы лу ча юц ца доб рай 

пра ца здоль нас цю, ак тыў нас цю, у 

на стаў ні каў ня ма праб лем з дыс-

цып лі най, толь кі не ка то рыя на ву-

чэн цы па ру ша юць ці шы ню сва і мі 

раз мо ва мі. На пе ра пын ках так са-

ма па нуе пе ра важ на спа кой ная 

аб ста ноў ка, — дзе ліц ца на зі ран-

ня мі Да ні ла. — У пя тых кла сах, дзе 

41 % аў ды я лаў і 25 % кі нес тэ ты каў, 

на ву чэн цы пад час уро каў час та 

атрым лі ва юць за ўва гі з-за сва іх 

раз моў з су се дам па пар це. Мно гія 

раз ва жа юць услых. У та кім ка лек-

ты ве дзе ці вель мі доб ра пра цу юць 

у гру пах, лю бяць ус ту паць у дыс-

ку сіі і ад каз ваць хо рам на пы тан ні. 

Пад час пе ра пын каў ста іць шум і 

гам, з-за якіх не ка то рыя на ву чэн-

цы (а ме на ві та ві зу а лы) не мо гуць 

ад па чыць. З адзі нац ца ці клас ні каў 

роў на па ло ва ака за лі ся ві зу а ла мі, 

чвэрць аўдыя ла мі і столь кі ж — кі-

нес тэ ты ка мі.

«Аў ды я лы па ста ян на па ру ша-

юць ці шы ню. Гуч на аб мяр коў ва-

юць усё, што ад бы ва ец ца ва кол, 

імк нуц ца пе ра кры чаць адзін ад на-

го, дыс ку ту юць і спра ча юц ца, — 

кан ста ту юць ра бя ты. — Кі нес тэ ты-

кі ва ло да юць энер гі яй па ста ян на га 

ру ху, штось ці раз бі ра юць, збі ра-

юць, ку дысь ці бя гуць, ра ня юць 

прад ме ты, пад ні ма юць іх і зноў 

бя гуць. А ві зу а лы спа кой на раз-

гля да юць таб лі цы, ма люн кі, схе мы, 

чы та юць...»

Бу ду чыя пе да го гі ра яць ця пе-

раш нім ары ен та вац ца на шмат-

сэн сар ную па да чу ін фар ма цыі, каб 

і ві зу а лы, і аў ды я лы, і кі нес тэ ты кі 

маг лі за дзей ні чаць на ўро ку свой 

га лоў ны ўва ход ны ка нал атры ман-

ня ін фар ма цыі.

Для кі нес тэ ты каў ра цы я наль на 

вы ка рыс тоў ваць ілюст ра цыі для 

ка ла жаў, ды дак тыч ныя і ро ле выя 

гуль ні, за дан ні на кшталт «ма дэль-

кан струк тар», прак ты ка ваць на-

гляд ную дэ ман стра цыю дзе ян ня 

за ко ну ці прын цы пу, пра во дзіць 

прак тыч ныя во пы ты... Для аў дыя-

лаў больш па ды хо дзяць лек цыя, 

дыя лог з парт нё рам, пра га вор ван-

не ўслых, вы ка ры стан не аў ды я-

кніг. Для ві зу а лаў трэ ба рых та ваць 

таб лі цы, ма люн кі, схе мы, гра фі кі 

і дыя гра мы, пад крэс лі ваць ці вы-

дзя ляць клю ча выя мо ман ты ко ле-

рам, вы ка рыс тоў ва ць ілюст ра цыі 

для па цвяр джэн ня дум кі.

«АД ПА ЧЫ НАК» У... 
СЕ ЦІ ВЕ

Час та ка жуць, што су час ныя 

дзе ці не раз рыў на звя за ны з са цы-

яль ны мі сет ка мі, яны па гру жа ныя 

ў ся бе і не пры зна юць аў та ры тэ-

таў. «Да рос лыя, вы на са мрэч ба-

чы це нас та кі мі?» — на ву чэн цы з 

Ушац кай ся рэд няй шко лы Яў ген 

БА РО ДЗІЧ, Анас та сія ПУ ГА ЧО-

ВА, На тал ля ЛА ДЗІК і Аляк сей 

МА ШЧО НАК вы ра шы лі ў сва ім да-

сле да ван ні «Ох, ужо гэ тыя дзет кі» 

раз бу рыць рас паў сю джа ныя стэ-

рэа ты пы або, на ад ва рот, знай сці 

ім па цвяр джэн не. А для гэ та га пра-

вя лі ан ке та ван не ся род адзі нац ца-

ці клас ні каў. «Якія шля хі для са ма-

вы яў лен ня вы вы ка рыс тоў ва е це: 

учын кі ці са цы яль ныя сет кі?» — 

за пы та лі ся яны ў сва іх ра вес ні каў. 

Вы свет лі ла ся, што боль шасць вы-

пуск ні коў са ма вы яў ля юц ца праз 

учын кі, але ўсё роў на ха пае і тых, 

хто ро біць гэ та праз са цы яль ныя 

сет кі. Са мыя па пу ляр ныя ін тэр нэт-

су пол кі ў школь ні каў «УКан так це» 

«Ін стаг рам» і «Тві тэр».

На пы тан не «А на што вы тра-

ці це свой воль ны час?» са мым 

па пу ляр ным ад ка зам ака за лі ся... 

«са цы яль ныя сет кі», праў да, пад-

лет кі вы бі ра лі і та кія ва ры ян ты, як 

ста сун кі з сяб ра мі, пра гул кі, спорт, 

хо бі і кам п'ю тар ныя гуль ні. «А хто 

для вас з'яў ля ец ца аў та ры тэ там?» 

На пер шае мес цы на ву чэн цы па-

ста ві лі сва іх баць коў, на дру гое — 

на стаў ні каў, а вось зна ка мі тас ці 

для іх пры кла дам для пе рай ман ня 

не з'яў ля юц ца. «Ці ра зу ме е це вы 

важ насць ве даў, што атрым лі ва-

е це, для рэа лі за цыі ва шых да лей-

шых пла наў?» Ста ноў чы ад каз да лі 

97 % апы та ных. І амаль ад на душ-

нае «Так» бы ло атры ма на ў ад каз 

на пы тан не «Ці вы ка рыс тоў ва е це 

вы ін тэр нэт для на ву чан ня і са ма-

раз віц ця?» Але, як вы свет лі ла ся, 

толь кі па ло ва адзі нац ца ці клас ні-

каў пра вя ра юць ін фар ма цыю ў ін-

тэр нэ це пе рад тым, як ёй ска рыс-

тац ца. А дру гая па ло ва ро біць гэ та 

толь кі зрэд ку...

ПА МІЖ ДВУ МА 
СТА ГОД ДЗЯ МІ

А ці за дум ва лі ся вы, як гэ та — 

жыць і вы хоў ваць дзя цей у све це, 

дзе ня ма ін тэр нэ ту, ма біль най су-

вя зі, кам п'ю та раў, мік ра хва ле вых 

пе чак і ін шых вы год цы ві лі за цыі? 

Ка ман да з Жам чуж нен скай ся-

рэд няй шко лы Ба ра на віц ка га 

ра ё на (Крыс ці на ЗДА НО ВІЧ, Ан-

ге лі на ГЯР КО і Элі на ЯГО РАВА) 

пра па на ва ла ўсім здзейс ніць ванд-

роў ку ў ча се. Ка лі су час ных дзе ся-

ці клас ні каў і пя ці клас ні каў раз дзя-

ляе без дань (вуч ні пя тых кла саў 

боль шую част ку пе ра пын ку ў шко-

ле пра вод зяць у сва іх га джэ тах і 

раз маў ля юць на мо ве, зра зу ме лай 

толь кі ім), то на коль кі моц на ад-

роз ні ва ец ца вы ха ван не дзя цей у 

па чат ку ХХ і ХХІ ста год дзяў?

Ра ней яно бы ло цал кам ся мей-

ным, у дзе цях най перш вы хоў ва-

лі сы ноў ні і дач чы ны аба вя зак, 

а так са ма па ва гу да ста рэй шых. 

Лю бое не па слу шэн ства ці аб ра за 

пры раў ноў ва лі ся да аб ра зы вы-

шэй шых сіл. Ужо з шас ці га доў ім 

да вя ра лі да гля даць дроб ных жы-

вёл, а з дзе ся ці — на ват ка ро ву. 

Дзяў чат ву чы лі пад мя таць, чыс-

ціць і мыць лаў кі, па ла ві кі, мя няць 

свеч кі, лу чы ну, чыс ціць га за выя 

лям пы, за сці лаць ло жак, мыць 

бя ліз ну на ра цэ і шмат ін ша га. 

Так са ма дзяў ча ты ў дзе сяць га-

доў уме лі пе ра па віць і су па ко іць 

не маў ля, што пла ча, шыць, вы шы-

ваць ткаць руч ні кі, якія паз ней ра-

бі лі ся іх па са гам. Хлоп чы каў рых-

та ва лі да цяж кай фі зіч най пра цы. 

У дзе сяць га доў яны па він ны бы лі 

ўмець араць, ба ра на ваць, ка сіць, 

вес ці за аб роць ка ня ці ехаць на 

ім. Акра мя та го ў іх вы хоў ва лі гас-

цін насць, мі ла сэр насць да жаб-

ра коў, па ва гу да сва ёй і чу жой 

пра цы.

У наш час з-за праз мер най 

баць коў скай апе кі ў дзя цей зні-

жа на здоль насць да са ма аб слу-

гоў ван ня. Су час ныя дзе ці ўсё 

больш імк нуц ца пе рай маць чу-

жыя пры кла ды, яны да стат ко ва 

ін фар ма ва ныя і здоль ныя ра біць 

улас ныя вы сно вы, ад нак не аб ме-

жа ва ны до ступ да ін фар ма цыі мо-

жа дрэн на ад біц ца на іх псі хі цы. 

Па між цац ка мі і га джэ та мі яны вы-

бі ра юць апош нія, гэ та пры вя ло да 

та го, што ім ста ла скла да на зна-

хо дзіць агуль ную мо ву з ра вес ні-

ка мі. Дзе ці ма юць свой пункт гле-

джан ня і не заў сё ды па га джа юц ца 

з мер ка ван нем баць коў. Апош нія 

па він ны іх пад трым лі ваць, ста рац-

ца знай сці да іх па ды ход, раз ві-

ваць моц ныя ба кі ў свай го сы на 

або дач кі.

Сён ня дзе ся ці га до выя дзе ці 

па він ны ўмець пад мя таць, мыць 

по суд, за гру жаць і вы гру жаць 

яго з па су да мы еч най ма шы ны, 

мыць і чыс ціць га род ні ну, рас па-

коў ваць сум кі з кра мы, гу ляць з 

дроб ны мі па ро да мі са бак, мя няць 

па сцель ную бя ліз ну, так са ма га та-

ваць прос тыя стра вы і да па ма гаць 

баць кам з вя чэ рай. Ад нак толь кі ў 

шмат дзет ных сем' ях дзе ці мо гуць 

да гле дзець ма лод шых бра ці каў і 

сяс цёр.

Юныя да след чы кі сцвяр джа юць, 

што су час нае вы ха ван не — гэ та 

цэ лая стра тэ гія па тым, як зра біць 

дзі ця па спя хо вым, на ву чыць яго 

пе ра адоль ваць ня ўда чы. А за ло-

гам пос пе ху бу дзе ін ды ві ду аль ны 

па ды ход і ўваж лі вае стаў лен не да 

дзі ця ці. Усё, што мы ма ем, вель мі 

моц на ад роз ні ва ец ца ад та го, што 

бы ло сто га доў та му. Але ці бы лі 

змя нен ні да леп ша га, ня хай кож ны 

вы ра шае сам.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та Цэнт ра раз віц ця 

пе да га гіч най аду ка цыі БДПУ.

«Га лоў нае пра ві ла 
для адзі нац ца ці клас ні каў — 
ву чыц ца ні ко лі не поз на».

На ву ко вы стэн дап — не-

звы чай ная па фор ме прак ты-

ка ста сун каў ма ла дых ву чо-

ных, да след чы каў і шы ро кай 

аў ды то рыі — за ва ёў вае ўсё 

боль шую па пу ляр насць у Еў-

ро пе.

Кож нае вы ступ лен не доў-

жыц ца аб ме жа ва ны час. Усё, 

што па тра бу ец ца ад удзель ні-

каў, гэ та прэ зен та ваць сваю 

на ву ко вую ідэю на гляд на, яр-

ка, крэ а тыў на і ар тыс тыч на, 

да нес ці да слу ха чоў яе сут-

насць. Да пус ка ец ца вы ка-

ры стан не не муд ра ге ліс та га 

рэ кві зі ту: кас цю маў, дэ ка ра-

цый, прад ме таў по бы ту.


