
ПРАГРАМА XXI СТАГОДДЗЯ 
Аб МЬкнародным конкурсе-семшары 
школьных настаушкау у Артэку 

В. У. ЧЭЧАТ, 
прафесар кафедры педагогш i пйхалоги 
Беларускага дзяржаунага педагагЫнага ушвератэта 
1мя Макета Танка, доктар педагаг 'шных навук 

1дэ1, мэты i заданы конкурсу. У сучаснай эканам1чнай i сацы-
якультурнай c iTyaubi i Hi адну K p a i H y не абыходзяць праблемы 
змянення щэалогп, щэалау, каштоунасцей, працэсау духоуна-
маральнага выхавання асобы. Прыкметны шматл1ия перау-
тварэнн1 у навуцы i тэхншы, эканом1цы i культуры, сродках ка-
мун1кацы1 i шфармацьп, адукацьп i ахове здароуя. Усё гэта 
патрабуе аб'яднання дзяржауных i паляычных дзеячау, вучо-
ных i педагогау з тым, каб з дапамогай адукацьп i праз адука-
дыю чалавека рэал1заваць у XXI ст. щэю «вучыцца жыць сумес-
на» (щэя была адобрана у 1996 г. на 45-й cecii М1жнароднай 
канферэнцьн па адукацьп прадстаушка\п 135 краш свету). 

У пераважнай большасц1 KpaiH у канцы XX ст. у той щ шшай 
меры атрымала разв1ццё канцэпцыя «чалавечага капралу». 
Сутнасць яе заключаецца у тым, што ва умовах штэна'унага 
разв1цця сусветнай гаспадарю, варыятыунасц1 i няустойл1васц! 
стратэгш гаспадарчага, прамысловага i сацыяльнага развщця 
найбольш рэнтабельным1 з'яуляюцца швестыцы1 у чалавека. 
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Таюм чынам, уклады у адукацыю пачал1 разглядацца як самыя 
перспектыуныя швестыцыйныя праграмы. Зыходзячы з указа-
ных тэндэнцый, у М1жнародным дзщячым цэнтры «Артэк» 
створаны адукацыйны комплекс «Дз1цячы сад — новая шко-
ла — гумаштарны шстытут», я й рэал1зуе самую перспектыу-
ную щэю бесперапыннай адукацьп. У цяперашш час там 
распрацоуваюцца адукацыйныя, сацыяльна-педагапчныя, 
культурныя праграмы i тэхналогп. У адукацыйным комплексе 
выхаванне i навучанне ажыццяуляецца на аснове самых даска-
налых тэхналопй i методык. 

Адным з важнейшых напрамкау дзейнасщ Артэка з'яуляец-
ца распрацоука праграмы у галше дадатковай адукацьп. Адна з 
таюх праграм называецца «31мовыя школы Артэка». Яе мэта — 
даць магчымасць дзецям атрьишиваць веды у самых таленавь 
тых педагогау свету, я к к выяуляе М1жнародны конкурс школь-
ных настаушкау. Дадзеная праграма па вышках Усерасшскага 
конкурсу лепшых праектау у галше м1жнароднага супрацоу-
шцтва у сферы адукацьп прызнана ЮНЕСКА «Праграмай 
XXI стагоддзя». 

«Яю настаушк патрэбен школе XXI стагоддзя?» — на такое 
надзённае пытанне шукаюць адказ вучоныя, педагоп-даслед-
чык'1, работшю адукацьп мнопх K p a i H свету (Беларуси, Германи, 
Грузи, Дани, ЗША, 1зраи1я, 1талii, Казахстана, Клтая, Латвн, 
JliTBbi, Малдовы, Pacii, Славакн, Украшы, Японп). Ва умовах 
конкурсу, па-першае, щзе працэс стварэння багацейшага бан-
ка даных сучасных педагапчных тэхналопй i методык. Па-
другое, узшкла i плённа разв1ваецца новая практыка арыента-
ваная сютэма павышэння квал1фжацьп педагогау, што прыеха-
.ni на конкурс, праз наступныя дзейсныя формы: правядзенне 
^рокау i аутарскага педагапчнага вечара, абарона творчай на-
вукова-педагапчнай працы, удзел у тэматычных семшарах, 
сустрэчы з прадстаунжам1 педагапчнай прэсы розных краш, 
«круглыя сталы» i лекцьп членау журы, майстар-класы настау-
шкау, прагляд вщэазашсау урокау i да т. п. Па-трэцяе, щзе 
прапрацоука пытання аб стварэнш грамадскай аргажзацьп 
«Адукацыя без межау», якая будзе аб'ядноуваць вучоных, гра-
мадсюх i дзяржауных дзеячау, педагогау, псгхолагау, прадстау-
шкоу органау адукацьп для правядзення м1жнародных ком-
плексных даследаванняу у галше адукацьп i выхавання i у рас-
паусюджанш найбольш эфектыуных метадау, сродкау i форм 
адукацыйна-выхаваучай работы з дзецьм!. 

Журы конкурсу. У кожным падсемшары конкурсу працуюць 
чатыры члены М1жнароднага журы, задачай якхх з'яуляецца 
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ацэнка трох конкурсных урокау настаушкау, аутарскага педа-
гапчнага вечара i творчай навукова-педагапчнай працы. У ф ь 
нале конкурсу удзельшчае увесь састау, што працавау у падсе-
MiHapax, — так званае Вялпсае м!жнароднае журы. Члены жу-
ры — вядомыя вучоныя, метадысты, настаушкьдаследчыю, 
выкладчыю ВНУ, работнш астэмы адукацьп, 1мёны яюх 
шырока вядомы у асяроддз1 педагапчнай грамадскасць 

Творчыя здабытю канкурсантау. Пачынаючы з 1996 г., кожны 
месяЦ з кастрычнжа па май сем — дзесяць настаушкау з роз-
ных KpaiH спаборшчаюць пам1Ж сабой. Трое-чацвёра з ix выхо-
дзяць у фшал. Канчатковых пераможцау вызначаюць фшаль-
ныя спаборнщтвы, што праходзяць у Mai. Так, у лж прызёрау 
1996/97 навучальнага года увайшла прадстаун1иа Беларус1 — 
А. Р. Гуляева, настаунща музыи СШ № 170 г. Мшска, намесшк 
дырэктара па навучальна-выхаваучай рабоце. Яна .праиуе над 
тэмай «Сацыяльная запатрабаванасць эстэтычйых навыкау, 
што атрыманы на уроках музыю у школе» (падрабязней аб гэ-
тым гл.: Народная асвета. 1997. № 12. С. 74—79). 

Кожны конкурсны урок зашсаны на вщэаплёнку. Больш 
таго, адцзел параунальнай адукацьп М1жнароднага дз!цячага 
цэнтра «Артэк» вьщае друкаваныя зборшю, у яшх настаун1-
Ki-прызёры адлюстроуваюць свае педагаг1чныя знаходи, 
фрагменты урокау, аутарсюя канцэпцьп навучання i выхаван-
ня. Б1блштэчка гэгах зборн!кау знаходзщца на кафедры пе-
flaroriKi i пcixaлoгii факультэта neflarorixi i методыю пачатко-
вага навучання Беларускага дзяржаунага педагапчнага yHi-
верс1тэта ]мя Макама Танка, дзе i можна з iMi дэталёва 
папрацаваць. Назавём праблемы i тэмы, з яим1 пераможцы 
конкурсу знаёмяць педагапчную грамадскасць (выдадзены на 
рускай мове). 

1. Метад штэрвалау для рашэння няроунасцей у заключным 
паутарэнн1 матэматыи (М. I. Балашоу — настаунж матэматы-
Ki з Санкт-Пецярбурга). 

2. Рас1йская мадэль Еурашколы: праблема узаемадзеяння 
замежных i айчынных педагапчных традыцый (А. М. Дзмь 
трыеу — настаунж англшскай мовы з Новакузнецка). 

3. «Я щу на 5ФОК»: з вопыту работы выкладчыка л1таратуры 
(I. М. Львова — выкладчык Л1таратуры з Алатыра (Чувашыя). 

4. Развщцёвае навучанне на аснове дзейнаснага падыходу: 
вын1и педагапчнага эксперыменту па праблеме «Фарм1раван-
не 1нтэлектуальных, практычных i аргашзацыйных умённяу у 
ацэначнай дзейнасш» (Т. Г. Кручына — настаун1ца псторьп з 
М^жнароднага дз1цячага цэнтра «Артэк»). 
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5. Сацыяльная запатрабаванасць эстэтычных навыка^, што 
атрыманы на уроках музый у школе (А. Р. Гуляева — настауш-
ца музыю з Мшска). 

6. Новыя тэхналош навучання (Л. С. Краснова — наетауш-
ца псторьп з Юраваграда). 

7. Аутарсй падыход да праблемы навучання англшскай мо-
ве (Н. Ф. Палто — настаунща англшскай мовы з МЪкнародна-
га дзщячага цэнтра «Артэк»), 

8. Фарм1раванне экалапчнай культуры школьшкау (С. P. Jle-
бедзь — настаунща xiMii, б1ялоп1 i экалогп з Нисалаева). 

9. Рэаллзацыя прынцыпау развщцёвага навучання на уроках 
тэхшчнай працы шляхам уключэння у навучальны працэс 
элементау эстэтыю i дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва 
(А. У. Пайкоу — настаушк тэхшчнай працы з г. Вязнш Уладзь 
м1рскай вобласш). 

10. 1нтэграваныя урой TBop4acui у адукацыйным працэсе, 
што абнауляецца (А. У. Жыгалка — настаун1ца музый i л1-
таратуры з Санкт-Пецярбурга). 

11. Дыягностыка фшалапчных ведау старшакласжкау 
(Г. А. 1офе — настаун1к л т р а т у р ы з Санкт-Пецярбурга). 

12. Метад праектау у выкладанн1 спецыял1заванага курса 
«Мовы праграм!равання» (Т. I. Антонава — настаунща iH-
фарматый з Пярм!). 

13. 3 вопыту работы настаунжа матэматый у гуман1тарных 
класах (М. А. Няпопава — настаунща матэматый з Санкт-Пе-
цярбурга). 
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