
Пачынаючы з першага 
дня, пераступгушы парог 
школы, дзщя павшна 
акунуцца у вф  школьных 
падзей I акшлчнасцей, 
ямя вызначаць яго 
пазщыю у  класе, яго 
першапачатковае 
уражанне аб шшых 
11ншых аб 1М. 
Узаемадзеянне аднаго з 
адным, настаужкам! будзе 
залежаць ад таго вопыту, 
як1 дзсця набыло у  сям'|, 
у  дашкольнай установе« 
асобныя нормы I правшы  
якога перанесла у  свае 
новыя акал1чнасц| — 
школьное жыццё... I 
выявша для сябе, што у  
гэтым свеце трэба быць 
1ншым. Але яюм?

ральныхинш.). Сумна, штоудзя- 
цей не праяуляецца щкавасц! да 
гэтага, а дарослыя не ведаюць, 
куды уладкаваць сваё дз1Ця для 
рэал1зацьи уласных амбщый: ц| 
то вял1К! тэню, ц| то хакей, ц| то 
вакап I г.д. Вын!К — раз’яднанне: 
школа — I хутчэй дадому. Для 
мнопх там утульны куточак уза- 
емадзеянняу з тэхнкай. Кольк! 
там усяго забаунага! I усё адразу, 
I усё маляужчае I цкавае, уражл1- 
вае. Навошта кудысьц! юц| на ме- 
рапрыемства, рыхтавацца да 
яго — усё на месцы, тольк! паль- 
чыкам трэба нац1снуць. Атрым- 
Л1ваецца расслаенне, пры як1м 
пачынае працаваць свядомасць 
Д31ЦЯЦ11 дарослых зус1м пачнша- 
му: “я” I “калектыу”, “калектыу” I 
“я”. “Калектыу — тэта мы” пасту- 
пова адыходз1ць са свядомасц! 
ужо у 1 класе. А наперадзе столь- 
К1 гадоу сумесных аднос1н дзяцей 
I бацькоу, сям’| I школы.

Праяуленне зла многаабл1ч- 
нае — нядобразычл1васць, зай- 
здрасць, сквапнасць, гнеу I шш. 
Зразумела, што зло спадарож- 
Н1чапа чалавеку на працягу усёй 
псторьп яго 1снавання, I з 1м зма- 
гал1ся. Але у гэты перыяд яно 
праяуляецца у шэрагу выпадкау 
вельм! агрэс1уна, што нясе за са
бой наступствы, наюраваныя на 
зн1шчэнне чалавечых жыццяу — 
самага галоунага на зямл1.

Што можа педагопка у аду- 
кацьи I выхаванн! чалавека, каб 
пазбегнуць гэтага страшнага 
зла? Многа. Я пераканалася у 
гэтым, чытаючы лекцыйны курс 
“Педагапчная этыка I педага- 
Г1чнае майстэрства” студэнтам 
БДЭУ. На адной з лекцый узн1к- 
ла дыскус!я аб кар’ерным росце 
маладога спецыялюта. Гэта 
“хворае” пытанне для моладзк 
Амаль кожнаму з IX хочацца са- 
масцвердз!цца, стаць найлеп-

Педагог^] стварэння

Репозиторий БГПУ



Прыйшлося задумацца, а 
хто у новых атуацыях дапа- 
можа, падкажа, растлума- 

чыць, папярэдзщь, супакощь? 
Хто гэты “хто”; хто гэтыя “яны”: 
настаужю, бацью, равесжю, ад- 
накпасжю, сябры? У гэты момант 
у большасц! выпадкау галоуным 
з’яуляецца настаужк, яю сён- 
ня стау сам Ышым, зуам не тым, 
аб К1м пюал1 вялк1я педагог!. Ён 
стау чалавекам у гэтым соцыу- 
ме, таюм, як I усе астатжя. Яшчэ 
не да канца патаптаныя законы 
мЫупага настаужцтва, але шу- 
каць у настаужку “тату” I “маму” 
не варта. У настаужка доуг I аба- 
вязк! ужо 1ншыя — сучасныя. У 
настаужка няма часу на тое, каб 
разгледзець “усё” I “уся” у дзщя- 
ц|. У яго ёсць галоуная мэта: даць 
навучэнцам веды, выканаць ву- 
чэбную праграму, аргажзаваць 
працэс навучання. Але у гэтым 
працэсе адсутжчае самае галоу- 
нае — тое, што звязана з выха- 
ваннем, чаму шмат увап адве- 
дзена у педагопцы. Вось як ёсць. 
Хто не паспеу выканаць праг
раму — гэта яго справа. “Хто не 
паспеу, той спазжуся”. Не вельм! 
хочацца быць тым, хто спазжуся. 
Трэба шукаць магчымасц! у не- 
чым праяуляцца. Хто падкажа? 
Бацью сварацца, настаужк не- 
задаволены, равесжю прагнуць 
больш “прасунутых”. Кожны сам 
за сябе. А дзе ж ужкальная сю- 
тэма А.С.Макаранм? Дзе нара- 
джэнне калектыву, у яюм “адзш 
за ус1х, а усе за аднаго”?  Дзе 
праграма высокага I глыбока- 
га пачуцця патрыятызму за свой 
калектыу?

Раней гэтыя праблемы вы- 
рашалюя пры дапамозе аргаж- 
заваных заняткау навучэнцау 
у спартыунай дзейнасц!, удзел 
у розных выканаучых калекты- 
вах (харавых, аркестравых, тэат-

Сусвет мяняе вектары свайго 
стану ва ус1х юрунках, часам ча- 
лавецтву нават не зразумець I не 
адразу усвядомщь, а што ж ад- 
бываецца навокал? Але паспра- 
буем вярнуцца да сутнасц!, таго, 
што ёсць I называецца “сёння”, I 
у прыватнасш да педагопю — яе 
уплыву на свядомасць чалаве- 
ка у аднос1нах да яго адукацьм, 
выхавання, разв1цця. Што зна- 
чыць увогуле адукацыя для сён- 
няшняга чалавека? Зразумела, 
што кожны гэта разумев I пры- 
мае па-свойму. У айчыннай педа
гопцы — гэта даць магчымасць 
чалавеку пры дапамозе пэуных 
дысцыпл1Н атрымаць асновы ве- 
дау, неабходных яму для узаема- 
сувяз! з грамадствам, соцыумам. 
У гэтым плане айчынная педаго- 
Г!ка справ1лася дастаткова доб
ра, кал1 Л1чыць галоуным стрыж- 
нем адукацы! веды па асноуных 
прадметных гал1нах.

Рэча!снасць вызначыла жыц- 
цёвыя паз1цьй кожнага. У боль- 
шасц| з’яв1Л1ся сэнсы, вызна- 
чыл1ся мэты, якасна высоюм! 
матывацыям! стал! рэап13оувацца 
жыццёвыя планы у большасц! з IX. 
Мападзёжнае асяродцзе паспя- 
хова авалодапа сучасным! тэхжч- 
ным1 сродкам!, выкарыстоуваючы 
IX у розных мэтах, але у большасц! 
выпадкау у тых, як1я даюць 1м маг
чымасць для адносна нармальна- 
га 1снавання I развщця.

Сёння, як Н1КОЛ1, педагапч- 
ныя ЩЭ11 погляды ф'шосафау, пе- 
дагогау, пс1холагау ус1х часоу 
вяртаюць нас да думк1 аб тым, 
што у гэты складаны пал1тыч- 
ны 1 эканам1чны час адбываюц- 
ца падзе! далёка нечалавечых 
учынкау у чалавечым грамадс- 
тве. Неабходна процютаяць ан- 
тыщэалам, яюя асабл1ва шырока 
распаусюдзтюя у канцы XX I па- 
чаткуХХ! стагоддзя.

шым. Але яюм чынам гэта зра- 
бщь так, каб был1 паз1тыуным1 
адносны 1ншых да таго, што ты 
зраб|у I як ты зраб|у? ,1 тут роля 
педагопк! I яе прадстаункоу: ву- 
чоных, педагогау, настаун1кау, 
выхавальн1кау — вельм! вялкая 
I адказная у сувяз! з тым, што 
зараз на моладзь абрыньваец- 
ца вадаспад маскультуры, якая 
асабл1ва пауплывала на тых, у 
каго няцвёрдыя маральныя кры- 
тэрьп. I тольк! выхавауча-адука- 
цыйныя праграмы, распраца- 
ваныя на аснове педагапчных 
прынцыпау I укаранёныя у сю- 
тэму падрыхтоук! спецыялютау 
вышэйшага звяна, дазволяць 
маладому спецыялюту знайсц! 
маральны шлях, па яюм можна 
1СЦ1 да жаданага вын1ку I, нарэш- 
це, выканаць сваю жыццёвую 
праграму. У адваротным вын1ку 
ён можа апынуцца Герастратам, 
як1 спал1у храм Артэмщы Эфес- 
кай, што Л1чыуся сёмым цудам 
свету, каб праславщь сябе.

Адна з важнейшых мэт су- 
часнай педагопк! — вызначыц- 
ца з щэяй, якая стане мараль- 
ным арыенц1рам для кожнага у 
жаданн! ствараць, а не разбу- 
раць, як мы бачым у апошн! час 
на фактах пбел1 вял1кай коль- 
касц| людзей, глабальных раз- 
бурэнняу у асобных кра1нах. Гэ- 
тая щэя павЫна рэал!зоувацца 
у практычных жыццёвых акал1ч- 
насцях, а для гэтага патрабуец- 
ца у с1стэме адукацьп' I выхаван
ня звярнуць асабл1вую увагу на 
патрыятычнае I духоуна-мараль- 
нае выхаванне чалавека з самага 
рання га узросту.

Ларыса ГЛАЗЫРЫНА, 
доктар педагапчных 

навук, прафесар кафедры 
агульнай I дашкольнай 

педагог1к[ БДПУ.
Фота Вольп ДУБОУСКАЙ.
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