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РАС ЧА РА ВАН НЕ 
I СТОМ ЛЕ НАСЦЬ

— Сён няш няя тэ ма са мая га-

ра чая. Па да грэ тая эмо цы я мi i па-

ве дам лен ня мi ў СМI, яна па тра буе 

ўсе агуль най ува гi i асэн са ван ня. 

З на ша га пунк ту гле джан ня, яна па-

вiн на быць пра пу шча на праз прыз-

му аса бiс тай ад каз нас цi кож на га з 

удзель нi каў аду ка цый на га пра цэ-

су, — ад ра зу па пя рэ дзi ла ўсiх пры-

сут ных ад на з iнi цы я та раў су стрэ-

чы, су за сна валь нiк ака дэ мii крэ-

а тыў ных тэх на ло гiй IT Рrinсеss 

i пры ват най шко лы STЕАM, 

вы клад чык, мен тар Ва лян цi на 

ЧЭ КАН. — Апош нiм ча сам кан-

флiкт ныя сi ту а цыi ўсё час цей вы-

хо дзяць за сце ны шко лы i дзя ку ю чы 

су час ным тэх на ло гi ям хут ка ста но-

вяц ца зда быт кам гра мад скас цi. 

Ка лi мы ба чым чар го вы за га ло вак 

кштал ту «На стаў нi цу, якая на кры-

ча ла на чац вёр та клас нi каў, зволь-

нi лi» цi «Трэс ну, по тым па гля дзiм. 

На стаў нi ца па гра жа ла за бiць пар-

тай дзi ця», што мы з ва мi пры гэ тым 

ад чу ва ем?

Падобныя вы пад кi на столь кi 

эма цы я наль на жу дас ныя, на столь-

кi скла да ныя ў сва iх пры чы нах, 

што нам на ват не хо чац ца за зi раць 

унутр i ду маць пра іх. Але мне зда-

ец ца, што гэ та ўсё ж та кi трэ ба ра-

бiць. Мы па вiн ны зра зу мець, дзе 

ад бы ва юц ца сiс тэм ныя па мыл кi, 

дзе пры чы най ста но вяц ца ней кiя 

асо бас ныя якас цi на стаў нi ка, а 

дзе пры сут нi чае i пер шае, i дру гое. 

У кож най кан флiкт най сi ту а цыi аба-

вяз ко ва ёсць яшчэ i аса бо выя аб-

ста вi ны, якiя пра ду гле дзець у поў-

най ме ры не маг чы ма.

Пе да го гам бы ло пра па на ва на 

ра за браць сi ту а цыi, якiя дзя ку ю-

чы СМI ва ўсiх на слы ху, i вы зна-

чыць дрэ ва пры чын (пер ша сных, 

дру гас ных i ба за вую), па якiх гэ ты 

кан флiкт стаў маг чы мым. Вы нiк, як 

пры зна лi ся ар га нi за та ры су стрэ чы, 

iх кры ху здзi вiў.

— У нас бы ла гi по тэ за, што пры-

чы ны бу дуць пры блiз на ад ноль ка-

выя, — кан ста та ваў дру гi ар га нi за-

тар су стрэ чы, кi раў нiк IT-шко лы 

Mуfrееdоm, ар хi тэк тар аду ка-

цый ных сiс тэм, аду ка тар Яў ген 

ЛУ ФЕР ЧЫК. — Але рап там ака за-

ла ся, што праб лем знач на больш i 

на ват скла да на iх не як кла сi фi ка-

ваць.

Дык якiя ж пры чы ны на зы ва лi 

пе да го гi? Вы со кi ўзро вень агрэ сii 

ў гра мад стве, та ле рант насць да 

гвал ту, не аба ро не насць пе да го га, 

яго стом ле насць, эма цы я наль нае 

вы га ран не, не да хо пы ў ся мей ным 

вы ха ван нi, пе ра кла дан не баць ка-

мi ад каз нас цi на шко лу, вы ка нан не 

пе да го га мi не сва iх функ цый, ад-

сут насць пра вi лаў, аба вяз ко вых для 

ўсiх, не аб ход насць «цяг нуць» да вы-

пуск но га кла са пад лет каў, якiх ву-

чо ба зу сiм не цi ка вiць, ад сут насць 

пра ва вой ба зы па мно гiх ак ту аль-

ных пы тан нях накштал т за хоў ван ня 

тых жа гi рас ку та раў i са ма ка таў у 

шко лах (яна вi да воч на ад стае ад 

па трэб сён няш ня га дня), не жа дан не 

школ браць ад каз насць за чу жую 

ма ё масць i трап ляць у по ле зро ку 

мi лi цыi i iн шыя.

— Для мя не аса бiс та за ста ец ца 

ад кры тым пы тан не, дзе зна хо дзiц-

ца зо на ад каз нас цi сям'i i цi ўсё шко-

ла ро бiць пра вiль на, та му што ўсе 

сем'i — унi каль ныя, а мы, пе да го гi, 

цi заў сё ды гэ та ўлiч ва ем? — за даў ся 

пы тан нем Яў ген Лу фер чык. — Больш 

та го, i рам кi каш тоў нас цяў мо гуць 

быць роз ныя: у ды рэк та ра шко лы 

яны ад ны, у за ву ча — дру гiя, а ў на-

стаў нi ка ма тэ ма ты кi — трэ цiя. Праб-

ле ма, па га дзi це ся, пры сут нi чае.

Са цы яль ны ста тус на стаў нi ка, 

яго бяс праў насць пе рад ад мi нiст-

ра цы яй i не аба ро не насць пе рад 

баць ка мi на ву чэн цаў тра ды цый на 

iм гнен на «за па лi лi» аў ды то рыю.

— А я лi чу, што пе да гог — воль-

ны ча ла век. I ка лi я ўва хо джу ў аў-

ды то рыю i за чы няю за са бой дзве-

ры, я раб лю i ка жу тое, што лi чу 

важ ным i пра вiль ным. Гэ та зо на 

ма ёй аса бiс тай ад каз нас цi, — па-

дзя лi ла ся сва iм мер ка ван нем Ва-

лян цi на Чэ кан.

Не менш га ра чай ака за ла ся i 

дыс ку сiя на тэ му, цi аба вя за ны на-

стаў нiк лю бiць сва iх вуч няў. Мер ка-

ван нi аў ды то рыi, трэ ба за ўва жыць, 

па дзя лi лi ся.

— Я ўпэў не ны, што кож ны з нас 

з'яў ля ец ца нось бi там свай го ўнi-

каль на га до све ду. Мяр кую, што пад 

сло вам «лю боў» мы ра зу ме ем роз-

нае. У бе ла рус кай мо ве ёсць «лю-

боў» i ёсць «ка хан не». I гэ та роз ныя 

па няц цi. У рус кай мо ве ў сло ве «лю-

боў» я не ма гу вы лу чыць iн тым ны 

склад нiк, i ме на вi та та му ка жу, што 

сва iх вуч няў па ва жаю, ца ню, ха чу 

быць для iх мак сi маль на ка рыс ным, 

але люб лю я сваю сям'ю, сваю жон-

ку i дзя цей, та му што з iмi ў мя не 

ёсць iн тым ная су вязь. Хоць ве даю 

на стаў нi каў, у якiх з вуч ня мi ёсць 

гэ тая су вязь, i яны да iх ста вяц ца, 

як да сва iх дзя цей, — шчы ра пры-

знаў ся Яў ген Лу фер чык.

У ад каз на прось бу вы зна чыць 

тры ба за выя каш тоў нас цi, якiя ха-

це ла ся б вяр нуць у шко лу i ў гра-

мад ства, пе да го гi на зва лi па ва гу, 

сва бо ду i бяс пе ку.

А на пра па но ву аха рак та ры за-

ваць, як яны ся бе ад чу ва юць унут-

ры сiс тэ мы аду ка цыi (хоць сло ва мi, 

хоць ма люн ка мi), пе да го гi на пi са лi 

на ступ нае: «Шмат фар ма лiз му», 

«Каг нi тыў ны ды са нанс, со рам пе рад 

дзець мi», «Не маг чы масць нi на што 

паў плы ваць», «Не ста бiль насць, ня-

ма ўпэў не нас цi, што я тут на доў га», 

«Бес сэн соў насць мно га га з та го, што 

раб лю», «За леж насць ад вы шэй ста я-

чых ор га наў, ад на строю на ву чэн цаў, 

ня вы ха ва нас цi iх баць коў», «Ты ўсiм 

па вiн ны!», «Рас ча ра ван не, злосць, 

стом ле насць ад не па ра зу мен ня», 

«Аса ло да, кайф ад ра бо ты з унут-

ра на ма ты ва ва ны мi на ву чэн ца мi», 

«Сва бод на, клас на, ня гле дзя чы нi 

на што!», «Цi ка ва. Ёсць iдэi».

ХТО ВЫ ТУТ ТА КАЯ?
А вось яшчэ ад на праб ле ма, пра 

якую ў на шым гра мад стве не пры-

ня та ка заць услых, — бу лiнг на стаў-

нi каў. Так, ме на вi та пе да го гаў, а не 

вуч няў. У хо дзе да сле да ван ня, пра-

ве дзе на га ў Ра сii, 70 % на стаў нi каў 

па ве да мi лi, што ста на вi лi ся ах вя рай 

бу лiн гу. Вуч нi iг на ру юць пе да го гаў, 

зры ва юць уро кi, дэ ман стру юць iм 

не па трэб насць iх дыс цып лi ны, па-

гар ду з да па мо гай жэс таў i по зiр каў, 

скар дзяц ца на iх кi раў нiц тву шко лы 

з на ду ма ных на го д, аб зы ва юць, 

рас пус ка юць чут кi, пры дум ва юць 

крыўд ныя мянушкі, на кi роў ва юць 

па ве дам лен нi iн тым на га ха рак та ру, 

аб ра жа юць у са цы яль ных сет ках... 

Баць кi, зда ра ец ца, вя дуць ся бе не 

лепш за сва iх дзя цей, аб' яд ноў ва юц-

ца ў ча тах. Та ды на стаў нiк атрым лi-

вае яшчэ ад ну дыс функ цы я наль ную 

гру пу, толь кi з да рос лых. Пра ца ваць 

з ёй яшчэ ця жэй, чым з гру пай дзя-

цей, та му што са цы яль ныя ро лi баць-

коў i на стаў нi каў зраў ня лi ся. За ўва га 

ў дзён нi ку i вы клiк да ды рэк та ра ўжо 

нi чо га не зна чаць. Баць кi па тра бу юць 

ад пе да го гаў iн ды вi ду аль на га па ды-

хо ду да iх дзя цей, пэў на га знеш ня-

га вы гля ду ад на стаў нi ка... Пе да го гi 

з нiз кiм уз роў нем да хо ду за зна юць 

здзе кi ўдвая час цей. Пад час ра сiй-

ска га да сле да ван ня на глы бiн ным 

iн тэр в'ю ад на ма ма за явi ла, што «яе 

дзi ця цi не пры ем на пры хо дзiць у клас 

да жан чы ны, якая но сiць ад ну i тую ж 

коф ту кож ны дзень трэ цi год за пар». 

Пры чым гэ та бы ла са мая звы чай ная 

сям'я з ся рэд нiм да стат кам.

Але ёсць яшчэ i бу лiнг у на стаў-

нiц кай — з бо ку ад мi нiст ра цыi i 

ка лег. Ад кры тае цка ван не — пса-

ван не аса бiс тых рэ чаў або фi зiч ны 

гвалт (на прык лад, з на стаў нiц кай 

вы ля та юць чы есь цi ча ра вi кi). Да 

сха ва ных фор маў ад но сiц ца аб-

мер ка ван не аса бiс та га жыц ця цi 

знеш ня га вы гля ду на стаў нi ка па мiж 

са бой, але ў яго пры сут нас цi, на-

пру жан не, якое на стаў нiк ад чу вае ў 

кла се, ка лi гучыць смех нi бы та без 

на го ды. Гэ та мо жа быць кан флiкт 

на мiж асо бас ным уз роў нi, не па пу-

ляр насць цi прэ сiнг. Адзiн з ва ры-

ян таў прэ сiн гу, з якiм су ты ка юц ца 

на стаў нi кi, — пра цяг лы псi ха ла гiч ны 

цiск з бо ку школь на га кi раў нiц тва 

або чы ноў нi каў у сфе ры аду ка цыi. 

Ча сам бу лiнг мо жа стаць пры чы най 

сы хо ду на стаў нi ка з пра фе сii.

Удзель нi кi аду ка цый на га бран ча 

пры га да лi фра зы-мар ке ры бу лiн гу ў 

на стаў нiц кай, якiя яны чу лi на свой 

ад рас: «Што вы са бе да зва ля е це?»,  

«Хто вы тут та кая?», «Ёй прэ мiя не па-

трэб ная, бо ў яе муж ба га ты», «Што ў 

вас за знеш нi вы гляд?», «Вось яшчэ, 

яе на ват зволь нiць нель га», «Вы не-

кам пе тэнт ны», «Што ты як бе лая 

ва ро на!», «Та бе, дзяў чын ка, больш 

за ўсiх трэ ба?», «Не вы соў вай ся», 

«Вы лi чы це мя не дур нi цай?», «Вой, 

я так са ма бы ла та кой жа на iў най», 

«Вы скач ка», «Зор ка», «Ваш знеш-

нi вы гляд не ад па вя дае ста ту су», 

«Больш так не адзя вай це ся», «За-

над та ка рот кая спад нi ца», «А што, га-

ла ва па-ра ней ша му яшчэ на мо ры?», 

«Та му што ў яе ня ма сям'i (дзя цей)», 

«Дзяў чын ка, у ця бе ма ла досць у га-

ла ве», «За звяз дзi ла ся»...

На дум ку ўдзель нi каў су стрэ чы, 

у пе да га гiч най ВНУ вы кла да ец ца 

мност ва дыс цып лiн, але бу ду чых 

пе да го гаў не ву чаць кан флiк та ло гii, 

эма цы я наль на му iн тэ ле кту, стрэ са-

ўстой лi вас цi, кi ра ван ню кла сам i гру-

пай, пе да га гiч най рэ флек сii i ўмен ню 

пра ана лi за ваць i аб агуль нiць свой 

во пыт, пе да га гiч най эты цы i эс тэ ты-

цы, крэ а тыў на му мыс лен ню, уз рос-

та вай i са цы яль най псi ха ло гii...

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Фо та аў та ра.

У ЗОНЕ РЫЗЫКІ
 ЯКІЯ КАШТОЎНАСЦІ ХАЦЕЛАСЯ Б ВЯРНУЦЬ У ШКОЛУ?

Па розныя бакіПа розныя бакі

Усе гэ тыя вы пад кi на столь кi 
эма цы я наль на жу дас ныя, 
што нам на ват не хо чац ца 
за зi раць унутр.

ЗА АБ РА ЗУ — ДА АД КАЗ НАС ЦIЗА АБ РА ЗУ — ДА АД КАЗ НАС ЦI
У Бе ла ру сi пла ну ец ца ўвя дзен не ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi за 

аб ра зу на стаў нi каў. Пра гэ та рас ка за ла на мес нi ца кi раў нi ка Ад мi нiст-

ра цыi Прэ зi дэн та Воль га ЧУП РЫС пад час на вед ван ня Ваў ка выс ка га 

пе да га гiч на га ка ле джа.

— Пе да го га не аб ход на абе ра гаць з пунк ту гле джан ня эка но мi кi i 

са цы яль най спра вяд лi вас цi, Пры чым ме на вi та пра ва вы мi срод ка мi, — 

пе ра ка на ная Воль га Чуп рыс. — На прык лад, ня ма ла па дзей ад бы ло ся 

ле тась ме на вi та не га тыў на га тол ку, ка лi школь нi кi спра ба ва лi, ска жам 

так, цiс нуць на на стаў нi каў. Ча сам та кiя сi ту а цыi да хо дзяць да ад кры тых 

аб раз школь на га на стаў нi ка.

Гра мад ству трэ ба стаць на аба ро ну пе да го гаў. Гэ та мож на зра бiць, 

вы ка рыс тоў ва ю чы, на прык лад, во пыт на ша га ўсход ня га су се да — Ка-

зах ста на, дзе ўвя лi ад мi нiст ра цый ную ад каз насць за аб ра зу на стаў нi ка 

пры вы ка нан нi служ бо вых аба вяз каў. Мы пры гле дзе лi ся да гэ та га но ва-

ўвя дзен ня i пла ну ем увес цi та кую ж нор му ў наш ко дэкс.

З пер ша га дня но ва га на ву чаль на га го да сын Ган ны 

ез дзiць у шко лу на элект ра са ма ка це, 

якi яму па да ры лi на дзень на ра джэн ня баць кi. Гэ та ста ла 

пры чы най не за да во ле нас цi ад мi нiст ра цыi.

«У кан цы мi ну ла га тыд ня сын па скар дзiў ся, што ды рэк тар 

шко лы за ба ра нi ла пры яз джаць на лю бых са ма ка тах i ро ва рах. 

Ар гу мент — дзе цi ро бяць гэ та ма са ва, а ста вiць iх ня ма ку ды. 

Ня ўжо гэ та та кая праб ле ма, што трэ ба за ба ра няць дзе цям 

пе ра соў вац ца, як яны хо чуць?» — здзiў ля ец ца жан чы на.

З та кiм жа па ды хо дам школь най ад мi нiст ра цыi су тык ну ла ся 

i дру гая мiн чан ка. На днях яе сы на i яго ад на клас нi каў 

па ўшчу ва ла клас ны кi раў нiк за тое, што ез дзяць у шко лу на 

са ма ка тах, скей тах i гi рас ку та рах.

«Хлоп цы па кi да юць iх пры ўва хо дзе ў шко лу, у ка лi до рах 

не ка та юц ца, та му я не ма гу зра зу мець, у чым праб ле ма. 

Па тэ ле фа на ва ла за ву чу, каб ра за брац ца ў сi ту а цыi. А яна 

ска за ла, што дзе цi па вiн ны ха дзiць у шко лу пеш шу, што 

ня ма ча го куп ляць iм да ра гiя рэ чы i па ту раць iх кап ры зам, — 

скар дзiц ца ма ма школь нi ка. — Уво гу ле мне да лi зра зу мець, 

што шко ла ба iц ца кра дзя жу i не хо ча мець спра ву з мi лi цы яй, 

ка лi неш та здарыцца...»

Гэ ты кейс ся род iн шых быў пра па на ва ны ўдзель нi кам 

аду ка цый на га бран ча. Пад час чар го вай не фар маль най 

су стрэ чы ў цэнт ры ўва гi ака за лi ся на стаў нiц кая эты ка, ры зы кi 

i вы ра шэн не кан флiкт ных сi ту а цый.

Яў ген ЛУ ФЕР ЧЫК: «Дзе зна хо дзіц ца зо на ад каз нас ці 
сям'і і ці ўсё шко ла ро біць пра віль на?»

Ва лян ці на ЧЭ КАН: «Кан флікт ныя сі ту а цыі 
ўсё час цей вы хо дзяць за сце ны шко лы. 

Сён няш няя тэ ма вель мі «га ра чая»...

Усім пра па на ва лі ўжыц ца ў ро лю і ад ка заць на пы тан не: 
«Што я ма гу, ха чу і бу ду ра біць як ак тыў ны гра ма дзя нін, ад мі ніст ра цыя, 

адзін з баць коў і на стаў нік?».


