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Адукацыя,

навучанне,

асвета
ў трэцім сектары:

стан i перспектывы развіцця
Рэдакцыя часопіса “Адукатар” арганізавала правядзенне круглага стала “Адукацыя, навучанне, асвета ў трэцім
сектары: стан і перспектывы развіцця”. Да ўдзелу ў ім былі запрошаны кіраўнікі шэрагу грамадскіх арганізацый,
што стала і актыўна займаюцца адукацыйнай дзейнасцю. Пад час круглага стала было прапанавана абмеркаваць
розныя аспекты дзейнасці грамадскіх арганізацый у адукацыйнай (навучальнай, асветніцкай) сферы. У гэтым ну'
мары мы друкуем асноўныя матэрыялы дыскусіі, якая адбылася.
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У працы круглага стала прынялі ўдзел:
Алег Трусаў — старшыня ГА “Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”;
Аляксей Хадыка — ГА “Таварыства аматараў ведаў «Філаматы»”;
праект “Народны універсітэт”; галоўны рэдактар часопіса “Спадчына”;
Валянцін Голубеў — старшыня ГА “Таварыства аматараў ведаў «Філаматы»”;
Таццяна Пашэвалава — старшыня савета дырэктараў ГА “Цэнтр сацыяльных інавацый”;
Улад Вялічка — выканаўчы дырэктар ГА “Адукацыйны цэнтар «ПОСТ»”.
Вядучым выступіў Дзмітрый Карпіевіч — галоўны рэдактар часопіса “Адукатар”.

Д.К.: Ідэя нашай сустрэчы — разгледзець адукацый
ную дзейнасць грамадскіх арганізацый у шырокім
кантэксце. Першае пытанне, якое мы прапануем аб
меркаваць — што з'яўляецца адметнасцю адукацый
най дзейнасці менавіта грамадскіх арганізацый?
В.Г.: Перад грамадскімі арганізацыямі, якія займа'
юцца навучальнымі i асветніцкімі праграмамі, на
сённяшні дзень у першую чаргу павінна стаяць задача
інфармацыйнай дзейнасці. Таму што самая галоўная
праблема ў нашай краіне — тое, што грамадства зараз
не мае праўдзівай інфармацыі. Недахоп праўдзівай
інфармацыі ўплывае на магчымасць грамадзян пры'
маць рашэнні. Задача адукацыйных грамадскіх ар'
ганізацый стаіць у тым, што акрамя інфармавання на'
шы мерапрыемствы павінны быць накіраваны на выха'
ванне — выхаванне ў сэнсе падрыхтоўкі людзей да
магчымага выказвання сваёй волі на законнай падста'
ве, сваіх меркаванняў. Калі мы не будзем накіроўваць
нашы адукацыйныя мерапрыемствы на ўмацаванне
дэмакратыі, навошта яны тады — адукацыя дзеля адука'
цыі? Галоўны акцэнт павінен быць на працу з простымі
людзьмі, з шырокім насельніцтвам.

Т.П.: Уже было подчеркнуто целевое направление
образовательной деятельности общественных орга'
низаций — информирование, демократизация отно'
шений, что видно из самого названия этих организа'
ций — “негосударственные”. Хотя общественных орга'
низаций так много, и направления их деятельности
столь различны, что и их образовательные программы
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существенно различаются по целям и тематике. Еще
одно важное отличие — это то, что мы — организации
общественные, то есть по сути своей не профессио'
нальные. Не профессиональные не в смысле качества
образовательных услуг. Качество бывает у разных ор'
ганизаций разное — бывает высокое, бывает низкое. Я
имею в виду другое. Это деятельность, которая не по'
ставлена на поток. Есть некоторые примеры систем'
ной деятельности, например, “Народный универси'
тет”, но в остальном эта деятельность носит если не
случайный характер, то во всяком случае непостоян'
ный. И в каком'то смысле это и недостаток, и харак'
терная черта. Это присуще многим общественным
организациям, причем не только у нас в Беларуси, но
и за рубежом. Нас отличает то, что мы занимаемся об'
разовательной деятельностью не только потому, что
это предписано нашим уставом, что это нужно нашим
клиентам, но прежде всего потому, что мы сами хотим
это делать. Люди в общественных организациях дела'
ют то, что им нравится. И это очень важно. На вопрос
“Почему мы это делаем?”, мы отвечаем: прежде всего
потому, что нам это нравится, и нам это интересно са'
мим, а потом уже потому, что это нужно нашим клиен'
там. И это следует учитывать и понимать, когда речь
идет об общественных организациях. Часто мотивом
для этой деятельности является просто радость от то'
го, что ты делаешь интересное тебе дело.
А.Х.: Можна тут яшчэ дадаць, што грамадская аду'
кацыя — гэта своеасаблівая “хуткая дапамога”. Не так
даўно ў “Нашай ніве” быў артыкул, у якім ставілася пы'
танне: Чаму мы так перакананы ў тым, што наша адука'
цыя самая лепшая, калі, праглядаючы аб'явы з ва'
кансіямі, перш за ўсё чытаеш патрабаванне: вопыт ра'
боты не меньш за 3 гады. Дзяржаўная адукацыя не дае
практычных навыкаў, яна адарвана ад жыцця. Не так
даўно, у чэрвені мінулага года, у РІВШ была канферэн'
цыя па адукацыі дарослых, і там называліся абсалютна
рэальныя сферы, дзе будзе патрэбна “хуткая дапамо'
га” нефармальнай адукацыі ў Беларусі. Гэта тыя сферы,
у якіх дзейнасць грамадскіх арганізацый магла б быць
вельмі эфектыўнай i нават прыбытковай, без спонсар'
скай дапамогі. Напрыклад, магчымасць зрабіць пры'
бытковай школу “Я хачу жыть лепей” сапраўды рэаль'
ная, таму што гэтыя веды запатрабаваныя. На прыкла'
дзе Польшчы называліся дзве такія сферы: першая —
структурнае беспрацоўе да 80% у сельскай мясцо'
васці, асабліва на поўначы. Там людзі, скончыўшы тыя
самыя дзяржаўныя школы, у 18 – 25 гадоў не могуць
знайсці сабе працу. І другая — структурныя перамены
ў эканоміцы, што выціскаюць з рынка працы людзей за
45 – 50 гадоў, якія зноў'такі не могуць знайсці сабе
працу. Называліся нават рэцэпты: напрыклад, для ста'
рэйшай групы прапаноўваецца пераадукацыя для ар'
ганізацыі дробнага бізнесу ў сферы харчавання (кафэ,
невялікія рэстараны). Такая дзейнасць вельмі запатра'
бавана ў гэтым рэгіёне. I вось гэта, напрыклад, тая
сфера, у якой многія грамадскія арганізацыі і прагра'
мы, такія як “Народная школа”, з працяглай сістэмай
адукавання (не аднаразавыя семінары), маглі б сябе
рэалізаваць. Маглі б. Але зараз перад намі паўстаюць
зусім іншыя задачы. Зараз мы вяртаемся да “хуткай да'

памогі” для ўсяго грамадства, а не для асобных адрас'
ных груп. Калі немагчыма правесці звычайны семінар,
таму што мясцовыя ўлады адказваюць у прада'
стаўленні памяшкання, то як градамскія арганізацыі
могуць праводзіць свае адукацыйныя мерапрыемст'
вы? У сувязі з гэтым я хачу сказаць, што “Народны
універсітэт” у бліжэйшыя гады плануе не сацыяльную
дапамогу адрасным групам, якую мы маглі б ажыц'
цяўляць, а ў першую чаргу, на жаль, адукацыйныя пра'
грамы на першапачатковым узроўні — тое, з чаго мы
пачыналі ў 90'я гады.
В.Г.: Чым больш насельніцтва мы зараз разам
ахопім сваімі адукацыйнымі праграмамі ў розных гара'
дах, тым больш з'явіцца свядомых людзей, на гэтай ас'
нове можна ствараць грамадзянскую супольнасць. Гэ'
та і ёсць грамадзянская самадапамога. Толькі свабод'
ны, адукаваны чалавек можа праяўляць грамадзянскую
пазіцыю. Можна прывесці такі прыклад: каля 40 дэпу'
татаў мясцовых саветаў прайшлі праз нашы адукацый'
ныя праграмы да таго, як атрымалі дэпутатскі мандат.
Не тое, каб мы іх рыхтавалі для гэтай дзейнасці, але
адукацыя, якую яны атрымалі ў “Народным універсітэ'
це” — веды ў галіне паліталогіі, псіхалогіі, гісторыі, на'
выкі самапрэзентацыі — значна дапамагла ім.
Д.К.: Ці з'яўляюцца грамадскія арганізацыі на
сённяшні дзень суб'ектамі адукацыйнай дзейнасці ў
Беларусі?
Т.П.: Думаю, что общественные организации явля'
ются такими субъектами уже потому, что они являются
общественными организациями. Не так важно при
этом, что у них записано в уставе и, даже, как они са'
ми осознают свою роль, как себя позиционируют.
Они являются субъектами образовательной деятель'
ности уже потому, что работают с людьми, и что само
их существование является образцом некого поведе'
ния. Другой вопрос — как они это делают? Насколько
осознанно, успешно, профессионально?
В.Г.: У нашай арганізацыі (рэд. — ГА “Таварыства
аматараў ведаў «Філаматы»”) абсалютная большасць
людзей — гэта людзі з вышэйшай адукацыяй, дацэнты,
прафесары. І ў свой час наша праграма “Народны
універсітэт” не была зацверджана беларускім урадам
па праграме ТАСІS. І атрымалася так, што, калі я, да'
цэнт, чытаў лекцыі ў адным, другім, трэцім універсітэ'
це — гэта нармальна, а калі ў суботу для грамадскай
арганізацыі я буду чытаць тыя ж самыя лекцыі бясплат'
на — яны ўжо быццам бы не сапраўдныя. Для дзяржа'
вы суб'ектамі адукацыі з'яўляюцца толькі тыя ўстановы,
якія маюць ліцэнзію. Каму дзяржава дазволіла — тыя
быццам з'яўляюцца суб'ектамі, а каму не — то не. Калі
я чытаю лекцыю ў межах дзяржаўнай навучальнай ус'
тановы, то гэта — адукацыя, а калі я чытаю тую ж самую
лекцыю людзям, якія проста прыйшлі мяне паслухаць,
то гэта ўжо не адукацыя.
Т.П.: Вопрос в том, кому мы даем на откуп опре'
делять, кто может, а кто не может заниматься образо'
ванием. Поэтому очень важно продвижение в обще'
ственное сознание понимания того, что вообще та'
кое — образование, что мы понимаем под этим сло'
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вом. Потому что, если я одна или нас мало и мы пони'
маем это определенным образом — это одна ситуа'
ция. И другая ситуация, когда мы приходим к чиновни'
ку, и он отказывается нас понимать. Не всегда по зло'
му умыслу, иногда по недомыслию, иногда потому, что
он свято убежден, что образование — это только то,
что действует в стенах вуза, в стенах школы. И не по'
тому, что он хочет нам навредить, просто та картина,
которая сложилась у него в голове, не допускает мыс'
ли о том, что может быть по'другому. И это тоже за'
дача просвещения — работать с тем же чиновником, с
общественностью в целом. Не только заниматься
продвижением образовательных программ, но и
продвижением нового понимания образования. И,
кстати, международная действительность в этом по'
могает, в силу того, что сейчас на повестке дня стоят
новые концепции, такие как образование в течение
всей жизни. И представители наших государственных
управленческих структур регулярно ездят на различ'
ные международные конференции, где обсуждаются
новые концепции и механизмы их реализации. И надо
пользоваться этим, чтобы продвигать эту модель и это
словосочетание — иначе нас просто не будут слышать
и понимать. Надо сказать, что это проблема не толь'
ко Беларуси. Те же самые вопросы возникают и в Рос'
сии, и далеко за рубежом. Государство всегда стре'
мится к доминированию. Если общественность не бу'
дет этому доминированию сопротивляться, будет ав'
торитаризм и застой. Задача общественности — про'
двигать новшества, отстаивать свои права.
А.Т.: Хачу падкрэсліць, што вельмі важны аспект —
канструктыўная праца з чынавенствам. Як толькі гра'
мадская арганізацыя перастае кантактаваць з чынавен'
ствам, яе альбо закрываюць, альбо яна працуе сама
на сябе. Наша практыка паказвае, што вельмі важна ў
кожным чыноўніку ўбачыць чалавека і грамадзяніна,
дзеля таго каб можна было канструктыўна супра'
цоўнічаць. У ТБМ ёсць вельмі добрыя прыклады такога
супрацоўніцтва ў сферы прапаганды беларускай мо'
вы. Можна працаваць ва ўмовах любой улады, калі ве'
даешь свае правы і магчымасці. Гэта таксама сістэма
адукацыі, і трэба рабіць семінары, накіраваныя на
развіццё навыкаў супрацоўніцтва з уладамі з мэтай за'
хавання трэцяга сектару, навыкаў, неабходных кожна'
му грамадзяніну — як паважаць сябе, свае правы і за'
ставіць любога чыноўніка таксама іх паважаць.
В.Г.: Якія мы маем магчымасці для супрацоўніцтва з
уладай? Грамадскія арганізацыі ўвогуле не маюць пра'
ва ў нашай краіне займацца адукацыяй. Апошняя гра'
мадская арганізацыя, якая мела права займацца адука'
цыяй — гэта Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Для
таго каб атрымаць магчымасць займацца адукацыяй,
насельніцтва, грамадская арганізацыя павінны атры'
маць ліцэнзію, што ў нашых умовах фактычна азначае
дазвол дзяржавы.
Д.К.: Пазіцыя дзяржавы зразумелая — ёсць Закон
“Аб адукацыі”. І дзяржаўныя структуры з яго зыхо
дзяць. Але ж, напэўна, усе чыталі такі тэкст, як “Сцэ
нарый рэформ для Беларусі”, падрыхтаваны групай
аўтараў, экспертаў у розных накірунках. Там ёсць у

тым ліку і раздзел, прысвечаны адукацыі. Можа я
дрэнна глядзеў, але мне падаецца, што сектару гра
мадскіх арганізацый там таксама няма месца ў рэ
фармаванні адукацыі. Фактычна, суб'ектнасці не ба
чаць і з іншага боку.
Т.П.: Я могу еще один пример привести. Мы про'
сто сами упустили такой документ, как “Национальная
стратегия устойчивого развития Республики Бела'
русь”. Открываем — ни слова о роли общественных
организаций в образовании. При том, что документ
открыто предлагался к обсуждению, привлекалась
общественность. Мы сами упустили возможность
принять участие в написании этого документа. Не'
смотря на то, что были эксперты от общественности,
не было экспертов от образовательной обществен'
ности, которые бы увидели пользу в таком участии.
Возможно, не удалось бы внести туда общественные
организации в качестве субъекта образования, но
можно было бы попытаться расширить само понятие
образования.
В.Г.: Сапраўды, трэба як мага больш фіксаваць тыя
моманты, якія будут працаваць на нашу карысць. Але
не трэба саміх сябе падманваць: немагчыма перай'
граць гэтую дзяржаўную сістэму, якая накіравана на
тое, каб грамадзянскай супольнасці не было. Аўтары'
тарная сістэма кіравання не дапускае існавання неза'
лежных ад дзяржавы структур…

А.Т.: Імкнецца не дапусціць…
В.Г.: Так, удакладненне вельмі цікавае — імкнецца
не дапусціць існавання незалежных ад дзяржавы
структур, а мы імкнемся да таго, каб яны існавалі.
А.Т.: І так ва ўсіх краінах, ва ўсім свеце.
А.Х.: Я думаю, нам трэба больш выкарыстоўваць
вопыт Польшчы. Калі мы стваралі Народны універсітэт,
вельмі дапамог вопыт польскіх падпольных, лятучых
універсітэтаў. Задача грамадскіх арганізацый — як бы
не было, шукаць любыя формы і метады, каб займацца
адукацыйнай дзейнасцю. Любыя формы — семінары,
канферэнцыі, сустрэчы з чытачамі. Не трэба за'
цыклівацца на чымсьці адным.
Д.К.: Якія накірункі і формы навучання больш рас
паўсюджаны ў трэцім сектары Беларусі? Чым гэта
тлумачыцца?
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Т.П.: Я бы даже разделила эффективные и перспек'
тивные направления и формы, иногда это не одно и то
же, хотя важно учитывать оба момента. Ведь мы мо'
жем делать только то, что возможно, при том клиенте,
который у нас есть, при тех материальных ресурсах…
Можно вспомнить тот же самый польский летучий уни'
верситет. Он был подпольный не потому, что ему это'
го хотелось (может, ему как раз хотелось больших от'
крытых аудиторий), а потому, что были таковы воз'
можности. Или такая форма, как шведские кружки, где
преподаватель может присутствовать в качестве экс'
перта, а может не присутствовать вовсе — главное,
чтобы была группа людей. Откуда такая форма в Шве'
ции — от большой жажды демократии? Да нет, такая
форма возникла по банальной причине — просто не
хватало преподавателей. Квалифицированных препо'
давателей не было в достаточном количестве, а жела'
ние учиться у людей было. Пришлось учиться своими
силами, обучая друг друга, используя литературу —
так возникла форма, пережившая десятилетия, успеш'
но существующая и сейчас.
У.В.: Некалькі разоў мы вярталіся да польскага во'
пыту, і мне здаецца, што гэта таксама тычыцца форм
адукацыі. Тут ёсць вельмі сур'ёзная розніца паміж Бе'
ларуссю і Польшчай, якая існуе на ўзроўні ахопле'
насці насельніцства тымі ці іншымі адукацыйнымі фор'
мамі, мерапрыемствамі. У Польшчы была масавая тэн'
дэнцыя. Цяжка знайсці паляка, які не ўдзельнічаў бы ў
тым ці іншым адукацыйным мерапрыемстве ці акцыі. У
нас прынцыпова іншая сітуацыя. Галоўная праблема —
немагчымасць ахапіць настолькі значную частку на'
сельніцтва, каб яна сур'ёзна ўплывала на сітуацыю
праз грамадскую актыўнасць. І гэта праблема не толькі
знешніх абмежаванняў, але і выбару формы адукацыі.
В.Г.: І кожная форма павінна ставіць перад сабой
свае мэты. Аднадзённы семінар можа прыцягнуць
значна большую колькасць людзей, але вырашыць
меньшую задачу. Семінар можа вызначыць адну'дзве
важныя задачы, але абмеркаваць іх глыбока і даскана'
ла немагчыма, можна толькі засведчыць у грамадскай
свядомасці. Другая справа, калі кожныя выхадныя
праводзіцца планамерная адукацыйная праграма. Тут
людзі набываюць сталыя веды, могуць імі карыстацца,
распаўсюджваць. У такім выпадку можна ставіць
больш важныя задачы. Так, напрыклад, калі да нас пры'
ходзяць маладыя людзі, мы можам дапамагаць ім у пад'
рыхтоўцы да паступлення ў вышэйшыя навучальныя
ўстановы. Дзесяткі маладых людзей паступілі ў бела'
рускія універсітэты дзякуючы нашым адукацыйным
праграмам. Разумееце, адукацыйная праца не можа
быць разавым актам. Таму я кажу, што важна аб'яд'
ноўваць нашы высілкі. Магчыма, нам трэба дамовіцца,
каб тая праца, якую праводзіў Народны універсітэт,
рабілася намаганнямі многіх грамадскіх арганізацый.
Каб усе арганізацыі, якія ладзяць семінары, каферэн'
цыі, праводзілі гэтыя мерапрыемствы не самі па сабе,
а аб'ядноўваліся для стварэння сістэмы нефармальнай
адукацыі, падпарадкоўваліся нейкай агульнай задачы.
У.В.: Я хацеў бы закончыць наконт форм і ахопле'
насці насельніцтва. Я таксама знаёмы з гэтай сістэмай,

і ўвесь час вельмі асцярожна да яе ставіўся, таму што
заява на нейкую сістэму і класіфікацыю заўсёды
выклікае пачуццё небяспекі, і я думаю, што сістэма ў
тым і заключаецца, што проста пэўнае месца павінна
быць запоўнена рознымі адукацыйнымі паслугамі.
Фактычна ў нас існуе сітуацыя, калі арганізацыя альбо
група арганізацый бярэ на ўзбраенне нейкую форму
ці змест, карыстаецца толькі ёю і не вельмі пашырае
гэты спектр — з аднаго боку. З другога боку, арганіза'
цыя не вельмі рэкламуе паралельна існуючыя адука'
цыйныя формы. А так як усе людзі розные — ёсць, на'
прыклад, эліты грамадскія, ёсць людзі проста “ад стан'
ка”, як кажуць, і ёсць людзі, якія самі займаюцца адука'
цыяй, і гэтак далей. І ў кожнага, у прынцыпе, запыт
свой. І форма — гэта адлюстраванне таго, што чалавек
жадае атрымаць і якім чынам. Чагосьці можна дасяг'
нуць шляхам лекцыі, а для чагосьці трэба трэнінг
зрабіць, а дзесьці патрэбен часопіс, які б пад'
трымліваў пастаянную сувязь с чытачом. Мне здаецца,
што гэтага на сённяшні дзень не існуе — такой цэлас'
насці ўяўлення таго, што паслугі, якія мы павінны аказ'
ваць, — яны розныя, і людзі — розныя. Ужо казалі, што
ў нас людзі не маюць навыкаў грамадзянскай ак'
тыўнасці, камунікацыі і г.д. І гэта таксама праблема, та'
му што мы не так часта працуем, каб развіць гэтыя на'
выкі. Кароткатэрміновыя курсы проста не могуць гэ'
тыя навыкі сфармаваць. Таму вельмі важна, каб у
рэгіёнах былі структуры, якія дапамагалі б гэта рабіць,
бо з Мінску ж не наездзішся. Трэба, каб былі хаця б ак'
тывісты ў кожным населеным пункце.
Т.П.: Тут по поводу системы образования можно
добавить небольшую ремарку. Ведь что такое систе'
ма — это не только набор элементов, но и взаимосвя'
зи между ними. Получается, что у нас есть набор эле'
ментов, но нет этой взаимосвязи.
А.Т.: Калі зноў узгадаць Польшчу, то там асновай
быў польскі касцёл. Усе хадзілі ў касцёл, і адукацыйныя
мерапрыемствы маглі праводзіцца ў касцёле. ТБМ за'
раз працуе з рознымі мясцовымі структурамі, і
асабліва добра атрымліваецца супрацоўніцтва з бела'
рускім каталіцкім касцёлам і з пратэстанцкай царквой.
У Польшчы было прасцей. Там ёсць адзінства канфесіі,
і таму так натуральна было выкарыстоўваць касцёл для
мэтаў адукацыі і мабілізацыі насельніцтва. Я думаю,
што ў нас, у Беларусі, патрэбна знайсці нейкага мадэ'
ратара, які б меў банк дадзеных аб магчымасцях і рэ'
сурсах грамадскіх арганізацый. Напрыклад, калі людзі
хочуць даведацца пра экалогію ці пра гісторыю,
павінна быць інфармацыя пра тое, у якую арганізацыю
ім трэба звярнуцца, куды тэлефанаваць. Дзеля гэтага
трэба стварыць такую службу, якая магла б выконваць
перадачу інфармацыі ў кожную вёску, у кожнае мяс'
тэчка. Каб людзі ведалі, што вось ёсць, напрыклад,
пры часопісе “Адукатар” даведачная служба, у якую
можна пазваніць і сказаць: мы хочам сустрэцца з
такім'та пісьменнікам, ці гісторыкам, ці эканамістам.
Д.К.: Прапаную зараз разгледзець перспектывы
развіцця адукацыі ў трэцім сектары. Што можа спры
яць развіццю дзейнасці грамадскіх арганізацый у
адукацыйнай (навучальнай, асветніцкай) сферы? Якія
крокі мусяць зрабіць арганізацыі на гэтым шляху?
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Т.П.: Хочу заметить, что те программы, которые ка'
жутся принадлежащими исключительно третьему сек'
тору, направлены на демократию и сотрудничество,
оказываются востребованными и в других сферах. Бо'
лее того, определенные демократические и инноваци'
онные схемы образования возникли именно в бизнес'
секторе, где они оказались востребованными, и биз'
нес захотел заплатить и за их разработку, и за их ис'
пользование в обучении персонала. Например, не
просто слушать лекции, а использовать активные мето'
ды обучения, или вовлекать сотрудников в процесс
принятия решений, для того чтобы повысить их мотива'
цию. И только потом эти методы были перенесены на
гражданское образование и стали использоваться
третьим сектором. Поэтому не стоит всегда замыкаться
в рамках нашего собственного тематического поля, а
использовать любые возможности для работы и удовле'
творять любые образовательные запросы населения.
А.Т.: Мы павінны задаваць сабе пытанне: навошта
гэта трэба? Заўсёды павінна быць мэта, а не проста
адукацыя дзеля адукацыі. Наконт канкрэтных крокаў
магу сказаць, што вельмі важна рыхтаваць у кожнай
мясцовасці сваіх адукатараў, а таксама выкары'
стоўваць розныя магчымасці інфармавання — кнігі, ме'
тадычныя дапаможнікі, друкаваныя выданні, якія мож'
на распаўсюджваць па бібліятэках.
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У.В.: Хацеў бы падкрэсліць неабходнасць каапе'
рацыі паміж грамадскімі арганізацыямі. Шмат ар'
ганізацый заяўляюць аб сваёй актыўнасці, сваім патэн'
цыяле, аб сваёй дастаткова моцнай структуры і пра'
фесійных адукацыйных паслугах, але кожная з іх заня'
та сваімі справамі. Ніякай дастаткова глыбокай і сталай
кааперацыі паміж імі пакуль што не адбываецца. Я ду'
маю, што прыйшоў момант, калі можна паспрабаваць
зрабіць такую кааперацыю паміж адукацыйнымі ар'
ганізацыямі. І другі момант, які я хацеў бы пад'
крэсліць — гэта фінансавая самастойнасць адукацый'
ных арганізацый. Гэта наш галоўны слабы бок — увесь
час мы знаходзімся пад уплывам, увесь час мы не мо'
жам казаць, што мы поўнасцю незалежныя. Я лічу, што
гэта — магчыма, і прыклады гэтаму ёсць. Немагчыма
займацца грамадскай працай, калі ты не маеш сваіх
уласных рэсурсаў. Неабходна ствараць пэўную сваю
самастойнасць — сваё памяшканне, свае крыніцы
фінансавання. Гэта вельмі моцны сродак і павышэння
якасці адукацыйных паслуг, і ахопу насельніцтва.
А.Т.: Каб наша размова не засталася проста раз'
мовай, я прапанаваў бы рэгулярна рабіць такія суст'
рэчы, “круглыя сталы”, дзе можна было б абмяр'
коўваць розныя актуальныя для адукацыйных арганіза'
цый тэмы. Гэта быў бы рэальны крок да стварэння каа'
перацыі паміж арганізацыямі, да стварэння пра'
фесійнага асяроддзя.
Д.К.: Дзякуй за прапанову. Яна цікавая. Можа быць,
на першым этапе мы паспрабуем арганізаваць прэ
зентацыю часопіса “Адукатар”, на якой можна было
б і абмеркаваць гэтую ідэю.
Дзякуй калегі, што знайшлі час і магчымасці пры
няць удзел у сённяшняй гутарцы. Бачна, што яна для
ўсіх была цікавай. Спадзяюся, што матэрыялы нашага
круглага стала будуць карыснымі таксама і для чытачоў.

Кнiжная палiчка
Навучальны гурток: ад тэо
рыі да практыкі: Метад. да
пам. / У. Роўда, В. Чарноў,
З. Губарэвіч і інш.; пад рэд.
А. Вялічка, І. Губарэвіч. — Мн.:
Тонпік, 2004. — 56 с.
Дадзены метадычны дапа'
можнік прадстаўляе сінтэз
шведскага і беларускага досве'
ду правядзення навучальных гурткоў. Змешчаны ў ім
матэрыял прызначаны для лідэраў навучальных гурт'
коў, сябраў НДА, сацыяльных педагогаў, на'
стаўнікаў, а таксама для тых, хто цікавіцца і працуе ў
сферы нефармальнай адукацыі дарослых. У дапа'
можніку прадстаўлены гісторыя ўзнікнення і
развіцця навучальных гурткоў у Швецыі, асноўныя
прынцыпы працы гуртка. Асаблівая ўвага надаецца
адрозненню метада навучальных гуркоў ад іншых
відаў адукацыйных мерапрыемстваў. У дапаможніку
змешчаны тэарэтычны матэрыял, апісанне інтэрак'
тыўных метадаў і прыклады вучэбных планаў пра'
ведзеных гурткоў, якія дапамогуць чытачам атры'
маць адказы на практычныя пытанні, звязаныя з пад'
рыхтоўкай і правядзеннем навучальнага гуртка.

Мэтадычны дапаможнік
беларускага настаўніка /
Калектыў аўтараў. — Мн.:
Цэнтар Супольнасць, 2003.
— 222 с.
Гэтае выданне ўяўляе сабой
зборнік артыкулаў, якія прыс'
вечаны розным аспектам
дзейнасці беларускай нацыя'
нальнай школы, яе гісторыі ў сучасны перыяд, а
таксама актуальным тэмам, якія павінны адпавядаць
адукацыйным запатрабаванням часу. На думку
аўтараў дапаможніка, адзіным рэальным шляхам
адбудовы беларускай нацыянальнай адукацыйнай
сiстэмы застаецца выпрацоўка адукацыйнай пара'
дыгмы на аснове агульнаеўрапейскіх культурных
каштоўнасцей, адаптацыі беларускіх архетыпаў і
сімвалаў да адпаведных архетыпаў і сімвалаў еўра'
пейскай культуры.
У дадзенам зборніку выказваюцца цікавыя пункты
гледжання і падыходы да такіх пытанняў, як: суад'
носіны паміж традыцыйнымі і новымі методыкамі,
метадычнае падгрунтаванне сучаснага ўрока, гра'
мадскі кантэкст навучання і выхавання. У ім прапа'
ноўваюцца некаторыя практычныя інструменты, якія
магчыма выкарыстоўваць у навучальным працэсе:
тэхналогія педагагічных майстэрняў, выкарыстанне
дыскусіі на ўроку, ролевая гульня на ўроку, ацэнач'
ная дзейнасць настаўніка на ўроку і іншыя.
Зборнік адрасуецца ў першую чаргу настаўнікам,
супрацоўнікам адукацыйных і асветніцкіх грамадскіх
арганізацый, людзям, якія працуюць у нефармальнай
адукацыі, а таксама ўсім неабыякавым і здольным да
рэфлексіі беларускім педагогам, якія не страцілі ве'
ры ў гуманістычныя каштоўнасці і невычэрпны па'
тэнцыял беларускай духоўнай культуры.

