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Семінар-практыкум «Настаўнік - ключавая фігура адукацыі для 

ўстойлівага развіцця» 

Мэта семінара: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў для 

павышэння якасці адукацыі. 

Задачы: 

разгледзіць актуальнасць ідэі арганізацыі адукацыйнай практыкі 

школы ў інтарэсах устойлівага развіцця; 

  арганізаваць групавую працу настаўнікаў па складанні параўнальнай 

характарыстыкі традыцыйнага і кампетэнтнаснага падыходаў у адукацыі; 

вызначыць напрамкі далейшай работы педагагічнага калектыву 

згодна з стратэгіяй устойлівага развіцця. 

Абсталяванне: інфармацыйныя матэрыялы па тэме семінара, 

мультымедыйная ўстаноўка, канверты з заданнямі. 

Ход семінара 

I. Арганізацыйны этап 

Прывітанне ўдзельнікаў семінара. Паведамленне тэмы, мэты і задач 

мерапрыемства. 

II. Матывацыйна-установачны этап 

Практыкаванне «Цытаты». Удзельнікам неабходна выбраць цытаты, якія 

раскрываюць сэнс тэмы мерапрыемства, і растлумачыць свой выбар. 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.  

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет 

лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 

делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он - совершенный учитель» (Л. Толстой) 

 «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем» 

(Конфуций) 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» 

(А.Дистервег) 

«Искусство обучения есть искусство будить в юных душах 

любознательность и затем удовлетворять ее... » (А. Франс) 

«Учись тому, чему сам учишь» (Иероним) 

«В чем разница между хорошим и великим учителем? Хороший учитель 

развивает способности ученика до предела, великий учитель сразу видит 

этот предел» (М. Каллас) 

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика является сам учитель» (А.Дистервег) 

III. Інфармацыйны этап 

У XXI ст. адукацыя з'яўляецца найважнейшай умовай забеспячэння 

прагрэсу ў мэтах ўстойлівага развіцця. У 2005 г. ААН ініцыявала дэкаду 

адукацыі ў інтарэсах устойлівага развіцця. Асноўнай фігурай, якая 
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забяспечвае пераход адукацыі на новую прыступку развіцця, павінен 

стаць настаўнік. Калі яшчэ ў XX ст. асноўная функцыя педагога зводзілася 

да перадачы абагульненага сацыяльнага вопыту "асераднѐнаму" вучню, то 

сѐння прафесійная дзейнасць настаўніка накіравана на канструяванне 

індывідуальнай траекторыі развіцця кожнага школьніка, фарміраванне 

асобы, гатовай да пастаяннага самазмянення, здольнай сацыялізавацца ў 

грамадстве, якое хутка развіваецца. У рэкамендацыях аднаго з 

пасяджэнняў ПАСЕ адзначана: «Канчатковай мэтай адукацыі ў сучасных 

умовах павінен быць гарманічна развіты чалавек, здольны паспяхова 

выконваць разнастайныя ролі ў плюралістычным свеце, які хутка 

змяняецца». Гэтай мэты здольны дасягнуць настаўнік, які выхоўвае сваім 

накіраваным уздзеяннем, сваім стаўленнем, сваѐй асобай. І калі выхаванне 

шмат у чым - гэта мастацтва стварэння узораў для пераймання, то і 

прафесіяналізм сучаснага педагога заключаецца ў гнуткім і мэтазгодным 

выкарыстанні ўсяго шырокага дыяпазону прафесійных роляў. 

У рэкамендацыях аднаго з пасяджэнняў ПАСЕ адзначана: «Канчатковай 

мэтай адукацыі ў сучасных умовах павінен быць гарманічна развіты 

чалавек, здольны паспяхова выконваць разнастайныя ролі ў 

плюралістычным свеце, які хутка змяняецца». Гэтай мэты здольны 

дасягнуць настаўнік, які выхоўвае сваім накіраваным уздзеяннем, сваім 

стаўленнем, сваѐй асобай. І калі выхаванне шмат у чым - гэта мастацтва 

стварэння узораў для пераймання, то і прафесіяналізм сучаснага педагога 

заключаецца ў гнуткім і мэтазгодным выкарыстанні ўсяго шырокага 

дыяпазону прафесійных роляў. 

IV. Педагагічная лабараторыя. Праца ў групах. 

Практыкаванне «Вынік». Кожная група, азнаѐміўшыся з дадзенымі 

даследаванняў, якія праводзіліся ў розныя гады, павінна скласці выніковы 

партрэт настаўніка пэўнай эпохі. 

Характарыстыка настаўніка 30-х гг. XX ст.: 

1) веданне прадмета і валоданне методыкай; 

2) добрыя ўзаемаадносіны з навучэнцамі; 

3) уменне правільна ацэньваць веды навучэнцаў; 

4) уменне трымаць дысцыпліну ў класе; 

5) выкананне патрабаванняў да ўласнага знешняга выгляду. 

Вынік: у той час вучні шанавалі ў настаўніку веданне прадмета, агульную 

эрудыцыю, высокую маральнасць. 

Характарыстыка настаўніка 60-х гг. XX ст.: 

1) ураўнаважанасць; 

2) аўтарытэт, моцная воля; 

3) веданне прадмета, уменне гаварыць лагічна і выразна; 

4) прыемная знешнасць, разуменне сваіх вучняў; 
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5) патрабавальнасць, любоў да педагагічнай працы. 

Вынік: у той час найбольш важнымі становяцца асобасныя якасці 

настаўніка. 

Характарыстыка настаўніка 90-х гг. XX ст.: 

1) талент; 

2) справядлівасць; 

3) разуменне; 

4) любоў да дзяцей; 

5) гатоўнасць аказаць дапамогу; 

6) адукаванасць; 

7) пачуццѐ гумару. 

Вынік: у першую пяцѐрку ўвайшлі толькі асобасныя характарыстыкі 

настаўніка, а ўзровень адукаванасці і веданне прадмета адышло на 6 

месца. 

Відавочна, што істотныя перамены ў сістэме адукацыі немагчымыя без 

кардынальных змен прафесійнай свядомасці настаўніка. На змену ЗУНам 

прыходзяць надпрадметныя адукацыйныя вынікі. Асоба педагога, яго 

прафесійны статус, шырокае бачанне карціны свету, метадалагічная 

культура як неад'емная частка майстэрства становяцца сѐння вядучымі 

фактарамі, спрыяльнымі абнаўленню адукацыйнага працэсу. Сучасны 

настаўнік павінен пераасэнсаваць мэты і каштоўнасці сваѐй дзейнасці, 

асвоіць новыя для сябе пазіцыі цьютара, партнѐра, фасілітатара, эксперта, 

арганізатара самастойнай працы. Які ѐн, настаўнік-прафесіянал, які зможа 

дапамагчы дзецям навучыцца жыць у сучасным свеце? 

Практыкаванне «Педагагічнае лато». На экране прадстаўлена табліца, у 

слупках якой размешчаны часткі фраз. Групам неабходна знайсці 

адпаведнасці. У выніку правільнага выканання задання павінен атрымацца 

пералік асноўных кампетэнцый сучаснага настаўніка. 

 
1. Уметь учиться вместе с 

учениками 

а) включать их в разнообразные виды 

деятельности, позволяющие сформировать 

требуемые компетенции 
2. Уметь планировать и 

организовывать самостоятель-

ную деятельность учащихся 

б) использовать разнообразные формы 

организации деятельности и включать учащихся в 

разные виды работы с учетом их склонностей, ин-

дивидуальных особенностей и интересов 
3. Владеть исследовательским 

мышлением 

в) помогать учащемуся определять цели и 

образовательные результаты на языке уме-

ний/компетенций 

4. Уметь «сценировать» 

учебный процесс 

г) самостоятельно ликвидировать пробелы в 

знаниях 
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5. Уметь мотивировать 

учащихся 

д) определять наиболее подходящий для него 

учебный материал или деятельность 

6. Уметь вести занятия в 

режиме диалога и дискуссии 

е) уметь организовать групповую проектную 

деятельность учащихся 
7. Уметь осуществлять 

рефлексию 

ж) создавать атмосферу, в которой учащиеся 

хотели бы высказывать свои сомнения, точку 

зрения по поводу обсуждаемого предмета, дис-

кутируя не только между собой, но и с учителем, 

принимая то, что собственная точка зрения может 

быть также подвергнута сомнению и критике 

8. Уметь занимать позицию 

эксперта в отношении де-

монстрируемых учащимся 

компетенций в разных видах 

деятельности 

з) способствовать адекватной оценке учащимися 

своих достижений 

9. Уметь подмечать 

склонности учащегося и в 

соответствии с ними 

и) уметь организовать ее с учащимися в процессе 

учебных занятий 

10. Владеть проектным 

мышлением 

к) оценивать их при помощи соответствующих 

критериев 

11. Использовать систему 

оценивания 

л) использовать их в учебном процессе 

12. Владеть компьютерными 

технологиями 

м) организовывать исследовательскую работу 

учащихся и руководить ею 

Правільныя адказы: 1г, 2в, 3м, 4б, 5а, 6ж, 7и, 8к, 9д, 10е, 11з, 12л. 

Настаўнік у адукацыйным працэсе выконвае разнастайныя ролі. Кожная 

роля - гэта сукупнасць пэўных сацыяльна чаканых дзеянняў. 

Традыцыйныя ролі педагога ў школе (тыя ролевыя дзеянні, якія ѐн 

звычайна выконвае ў адносінах да вучняў) - дыдакт, ментар, носьбіт і 

перадатчык вопыту, выхавальнік, оцениватель, кантралѐр, кіраўнік, 

старэйшы таварыш, наглядчык. Што ж тычыцца роляў, якія важна 

асвойваць і ажыццяўляць сучаснаму педагогу, то яны звязаны са 

зрушэннем «цэнтра цяжару» з настаўніка на вучня. Настаўнік сѐння - 

толькі пасрэднік паміж вучнем і ведамі, які выконвае каардынацыйную 

працу. Яго пазіцыя - быць побач з вучнем, супрацоўнічаць з ім. Ролі 

настаўніка, аб якіх ідзе гаворка, - гэта цьютар і фасілітатар. 

V. Рэфлексія 

Вядучы прапануе ўдзельнікам адказаць на пытанне: «Хто ѐн-настаўнік 

школы ўстойлівага развіцця?». Далей настаўнікі складаюць сінквейн. 

 

 

 


