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^^Е8ТIОN ОГ Ь Е А ^ Ш С Е ^ Ь І 8 Н Ш ТНЕ 
^АЬБОКГ 8СНООЬ8 ОГ СНША 

№еге іїізсиззеії іке зіиіїу о/Епдіізк іп Шаііїог/ зскооіз іп Скіпа. №еге апаіугеії іке теікоіїоіоду о/ іеаскіпд 
/огеідп іапдиадез іп Шаііїог/ргітагу зскооіз. Тке ригрозе апії сопіепі о/іке зіиіїу о//огеідп іапдиадез аі Шаііїог/ 
8скооІ м>а$ іїеіегтіпеії. №еге /огтеії іке ресиІіагіііез о/зіиіїуіпд Епдіізк іп іке Шаііїог/зскооІз. Іі м>а$ іїеіегтіпеії 
ікаі іке зіиіїу о//огеідп Іапдиадез аі Шаііїог/ Еіетепіагу 8скооІ Іеаіїз іо іке /огтаііоп о/ а /огеідп Іапдиаде 
сиііиге о/зіиіїепіз апії іо е//есііуе гезиііз іп іеагпіпд а/огеідп іапдиаде. Тке гоіе аш§пеії іо іке іеаскег о/Епдіізк 
аі Шаііїог/Ргітагу 8скооі о/іке Реоріе'з КериЬііс о/Скіпа м>а$ оиіііпеії. 

Кеу юогйя: Епдіізк іапдиаде, Жаііїог/реіїадоду, К.8іеіпег, Шаііїог/зскооі, ргітагу зскооі, Скіпа 

ТЬе игдепсу оґ іЬе гезеагсЬ ргоЬІеш: ТЬе геГогт оГ 
іЬе ейисаііоп кукіет, іп рагіісиїаг ргітагу ейисаііоп, ік йие 
Іо Ше йекіге Іо іпіедгаіе іпіо Ше теогїй оГ Ейисаііопаї апй 
8сіепііГіс красе. ТЬе йотекііс ейисаііоп кукіет аїко Ьак а 
сЬапде Гог іЬе Ьеііег. ТЬе етрЬакік іп іеасЬіпд ік оп іЬе 
^иа1і̂ а̂ ІVе кпотеїейде, їеагпіпд Гогеідп їапдиадек, їеагпіпд 
апй йіксїокіпд іЬе сЬШ ак а регкопаїііу. Ейисаііоп кЬоиїй 
Ьеїр іЬе сЬШ Іо йіксїоке аїї іЬе Ьекі іЬаі паіиге Ьак д^еп аі 
ЬігШ. ТЬе сЬШ кЬоиїй Ье ЬеаїіЬу ак рЬукісаїїу, крігііиаїїу 
ко ак ркусЬоїодісаїїу. Макіегіпд Гогеідп їапдиадек Ьеїрк іо 
кігепдіЬеп іпіегпаїіопаї геїаііопк Ьеітеееп соипігіек. 

Іп Икгаіпе, іЬе кіийу оГ Гогеідп їапдиадек Ьедіпк Ггот 
еїетепіагу ксЬоої. Іп Икгаіпе, іЬе кіийу оГ Гогеідп 
їапдиадек теак іпігогїисегї іп еасЬ ксЬоої Ггот іЬе Гігкі дгайе 
апй епіегей іпіо іЬе 8іаіе кіапгїаггї оГ еїетепіагу депегаї 
кесопйагу ейисаііоп оГ Икгаіпе. Аїко, іЬе кіийу оГ Гогеідп 
їапдиадек Ггот еїетепіагу ксЬоої ік аїко етрЬакігегї іп 
СЬіпа. 8іийу оГ Гогеі§п їап§иа§ек іп СЬіпа раук тисЬ 
аііепііоп поі опїу іо риЬїіс ксЬооїк, Ьиі аїко іо р І̂Vа̂ е опек. 
ТЬе сЬіШ Ье§ап іо Ье сопкійегей поі ак іЬе ^Ьоїе косіаї, Ьиі 
ак а Геаіиге іЬаі кЬоиїй тапіГекі іікеїГ, іо ^еVеа1 іік іппег 
теогїй, іо креак ЕпдїікЬ апй іо Ье ЬоШ, КийоїГ 8іеіпег ік 
ригкиіпд кисЬ а §оаї. ^аїйогГ ксЬооїк ЬаVе Ьееп теійеїу 
кргеай іЬгои§Ьоиі іЬе теогїй Гог іЬе їакі йесайе; СЬіпа ік по 
ехсерііоп. 

ТЬе а іт оґ іЬе агіісІе: іо сопкійег іЬе кіийу оГ ЕпдїікЬ 
іп іЬе ^аШогГ ксЬооїк оГ іЬе Реорїе'к КериЬїіс оГ СЬіпа. 

АпаІузіз оґ гесепі гезеагсЬез: іЬе іккие оГ іЬе 
ітрогіапсе оГ кіийуіпд Гогеідп їапдиадек іп СЬіпа Ьедап іо 
Ье іпіегекіей гесепіїу. ТЬе кіийу оГ Гогеідп їапдиадек Ьедап 
іо кргеагї поі опїу іп кесопгїагу апй ЬідЬ ксЬоої, Ьиі аїко іп 
еїетепіагу ксЬоої. ^аМогГ рейадоду Гог СЬіпа ік а пете 
№аVе. Рог СЬіпа, іЬік ік ап ипсо^епііопаї Гогт оГ їеагпіпд, 
Ьиі Vе̂ у іпіегекііпд, теЬісЬ Ьак ^иіск1у кргеагї апй ік даіпіпд 
асіиаїііу. 

^огкк оп ^аїйогГ ейисаііоп іп СЬіпа аїтокі йо поі 
ехікі. ТЬеге аге кеVе^а1 агіісїек Ггот кисЬ гекеагсЬегк: 
І.ІоЬпкоп " Сїакк Сопксіоикпекк", А. Аїехапйге "^аїйогГ 
8сЬоої іп СЬіпа", Н. Сеггу "Ьопд МагсЬ Гог а ^аїйогГ 
8сЬоої їісепке", еіс. Іп іЬеіг агіісїек, іЬеу сопкійег іЬе 
ехрегіепсе оГ ̂ аШогГ ейисаііоп іп іЬе ^екі . 

ТЬе таіп таїегіаІ гезеагсЬ: Іп іЬе 21кі сепіигу, іЬе 
^иа1і̂ у оГ кпотеїейде опїу дготек. Ейисаііоп кЬоиїй Ьеїр іЬе 
сЬіїй іо йіксїоке аїї іЬе Ьекі іЬаі паіиге Ьак дІVеп аі ЬігіЬ. 
ТЬе сЬШ кЬоиїй Ье ЬеаїіЬу ак рЬукісаїїу апй крігііиаїїу ко 
ак ркусЬоїодісаїїу. 8исЬ а доаї ік іаидЬі Ьу КийоїГ 8іеіпег, 
теЬо ік іЬе Гоипйег оГ ^аШогГ рейадоду. ^аїйогГ ксЬооїк 
ЬаVе Ьееп дагїеїу кргеай іЬгоидЬоиі іЬе теогїй Гог іЬе їакі 
йесайе; СЬіпа ік по ехсерііоп [1]. 

^аШогГ ейисаііоп оГГегк а Vе̂ у йіГГегепі а1̂ е̂ па̂ ІVе 
орііоп іо СЬіпеке кіаіе ейисаііоп. СЬіпеке кіаіе ейисаііоп 
Госикек оп іпіеїїесіиаї їеагпіпд, теііЬ а Ьеауу етрЬакік оп 
тетогігаііоп апй іекііпд, Ьиі йоек поі Гокіег с^еа І̂VІ̂ у. 
Моте, тоге апй тоге рагепік аге кеекіпд оиі ^аШогГ 
ейисаііоп ак опе оГ іЬеіг орііопк Гог а1̂ е̂ па̂ ІVе ейисаііоп. 

ТЬе кргеай оГ ^аїйогГ рейадоду Ьедап іп СЬіпа кіпсе 
1994 теЬеп а паііопаї сопГегепсе іп Таітеап теак Ьеїй оп іЬе 
екіаЬїікЬтепі оГ іЬе Гігкі ^аїйогГ кіпйегдагіепк, теЬеп Веп 
Тапд СЬеггу, а іеасЬег аі іЬе Воигаї ^аМогГ 8сЬоої іп 
Аикігаїіа, а^ І̂Vей іп СЬіпа. ТЬе а і т оГ іЬеіг ігір теак іо 
кргеай їеагпіпд ійеак іЬаі аге Vе^у йіГГегепі Ггот іЬе 
ігайіііопаї СЬіпеке ейисаііоп. 

Іп ксЬооїк, ігаіпіпд ік сопйисіей ипйег іЬе ргодгатк оГ 
іЬе №екі. Ак іп риЬїіс апй р І̂Vа̂ е ксЬооїк, ^аїйогГ ксЬооїк 
аге рігсаіе ксЬооїк, іЬе киЬ]есік аге гїМгїегї іпіо сотриїкогу 
апй кесопйагу опек. ТЬе та іп киЬ]есік іпсїийе ^гіііпд, 
Кеайіпд, Агі, ^огк, РЬукісаї Ейисаііоп, Микіс, Рогеідп 
Ьапдиаде, №іиге, МаіЬетаііск. Аййіііопаї киЬ]есік іпсїийе 
Бгата, Нікіогу, Віоїоду, 8сіепсе, Агі, ТЬеаіег, Раіпііпд, 
8сиїріиге, еіс. 

ТЬе СЬіпеке Ье1іеVе іЬаі ^аїйогГ ксЬооїк теіїї дготе іЬе 
питЬег оГ риЬїіс ксЬооїк іп іЬе Гиіиге. Ассогйіпд іо 
гекеагсЬегк, опе уеаг іп Еигоре ік опе топіЬ іп СЬіпа. Апй 
іЬік ік геаїїу іЬе саке. Іп 2001 іЬеге тееге аїгеайу 51 ^аїйогГ 
ксЬооїк іп СЬіпа, апй іЬгее уеагк їаіег, іЬеге тееге 75 ксЬооїк 
апй тоге іЬап 300 кіпйегдагіепк [2]. 

ТеасЬіпд ЕпдїікЬ ік ап іпіедгаї рагі оГ іЬе ^аШогГ 
8сЬоої. ТЬе йіГГісиїііек аге іЬаі іЬеге ік по кресіаї VОса і̂опа1 
ейисаііоп апй ігаіпіпд Гог ^аШогГ іеасЬегк Ггот ЕпдїікЬ ак 
а Гогеідп їапдиаде. Аі ^аїйогГ ксЬоої, а їоі оГ аііепііоп ік 
раій іо іЬе кіийу оГ Гогеідп їапдиадек. 8іийуіпд а пете 
Гогеідп їапдиаде, а регкоп йеVе1орк іпіегпаї тоЬіїііу. 
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8ІЄІПЄГ Ьеііеуей іЬаі іЬе8е ІЄ880П8 тееге песе88агу "ґог іЬе 
атеакепіпд оґ сЬі1йгеп'8 8оиІ8, ґог іЬе йеуе1ортепі оґ 
аііепіюп апй сЬіІйгеп'8 І^е1іпе88" [3]. 

Ьеагп Епд1і8Ь аі іЬе ^а1йогґ 8сЬоо1 іп СЬіпа 8іагі8 ґгот 
іЬе ґіг8і §гайе. ТЬе 8іийу оґ Епд1і8Ь і8 §іуеп іЬгее Ьоиг8 а 
тееек. Бие іо іЬе ґасі іЬаі іЬеге аге поі тапу сЬі1йгеп іп іЬе 
^ а 1 й о ґ 8сЬоо1 іп СЬіпа, іЬе теЬо1е с1а88 і8 рге8епІ іп іЬе 
с1а88гоот. Виї ґог СЬіпа іЬі8 і8 по ехсерііоп. ТЬе а і т оґ 
іеасЬіпд Епд1і8Ь аі ^ а 1 й о ґ 8сЬоо1 і8 іо йеуе1ор 
соттипісаііуе 8кі118. 8іийепі8 1еагп іо соттипісаіе 
іЬгои§Ь 8іп§іп§, р1ауіпд апй йапсіпд. ТЬи8, 8іийепі8 поі 
оп1у 1еагп Епд1і8Ь іп ап іпіеге8ііп§ ґогт, Ьиі а18о ^иіск1у 
Ьоо8і іЬеіг 1ехіса1 уосаЬи1агу. 

ТЬе реси1іагііу оґ 8іийуіпд ґогеі§п 1ап§иа§е8 аі іЬе 
^аМогґ 8сЬоо1 і8 іЬаі іЬе 1ап§иа§е і8 8рокеп ога11у ґог іЬе 
ґіГ8і ітео апй а Ьа1ґ уеаг8. ТЬе іеасЬег и8е8 гЬуте8, 8оп§8, 
8Ьогі 8іогіе8 апй ти8іса1 ассотрапітепі йигіпд іЬе 1е88оп. 
ТеасЬег и8е8 §ате асііуііу. Уои сап оп1у соттипісаіе іп 
Епд1і8Ь йигіпд іЬе Епд1і8Ь 1е88оп. ТЬе та іп ргіпсір1е оґ 
іеасЬіпд ґогеі§п 1ап§иа§е8 іп іЬе ґіГ8і іЬгее 8сЬоо1 уеаг8 іп 
іЬе ^ а 1 й о ґ рейа§о§у і8 іЬе ргіпсір1е оґ ітііаііоп оґ 8реесЬ, 
іі8 8оипй8, гЬуіЬт, іпіопаііоп, етрЬа8і8, еіс. ТЬгои§Ь іЬе 
8та11 йіа1о§ие8, гЬуте8, 8оп§8, р1ау8, §ате8, еіс., іЬе 
іеасЬег оґ а ґогеі§п 1ап§иа§е Ьу іЬе ґогсе оґ Ьі8 отеп 
іта§іпаііоп, теііЬоиі и8іпд іехіЬоок8 апй аихі1іагу 
е^иіртепі, сгеаіе8 ап аіто8рЬеге іп теЬісЬ іЬе сЬі1й і8 
іп8іапі1у 1іі ґгот опе 8оипй апй ти8іс оґ апоіЬег 1ап§иа§е. 
СЬі1йгеп аге іттейіаіе1у іпс1ийей теііЬ іЬе іеасЬег іп іЬе 
гесііаііоп оґ гЬуте8, іЬе 8оп§8 іЬаі аге Ьеагй ґог іЬе ґіг8і 
ііте. Аі іЬе 8ате ііте, ассогйіпд іо ^ а 1 й о ґ іеасЬег8, іі 
йое8 поі таііег іЬаі аі ґіг8і, іЬеу йо поі ^иііе ипйег8іапй 
іЬеіг теапіпд [4]. 

ТЬе сопіепі оґ іЬе іпіііа1 Епд1і8Ь 1ап§иа§е іеасЬіпд аі 
^ а 1 й о ґ Е1етепіагу 8сЬоо1 і8 8іті1аг іо іЬаі оґ Епд1і8Ь 
1ап§иа§е іеасЬіпд аі РКС риЬ1іс 8сЬоо18. СЬі1йгеп ґгот іЬе 
ґіГ8і §гайе Ье§іп іо 8іийу іЬе ґо11отеіпд іоріс8: §гееііп§, т у 
ґаті1у, т у ґгіепй8, рагепі8, ЬоЬЬіе8, т у 8сЬоо1, т у соипігу, 
т у сііу, іЬе гоиііпе оґ іЬе йау, т у йиііе8, Ьо1ійау8, 8рогі8, 
т у Ьои8е, т у реі, еіс. ТЬе8е 8ііиаііопа1 апй соттипісаііоп 
іоріс8 8іийепі8 8іийу іЬгои§Ьоиі іЬе 8сЬоо1 уеаг. Еуегу пехі 
уеаг, сЬі1йгеп оп1у айй пете 1ехіса1 ііет8, §гаттаііса1 
8ігисіиге8 апй рЬга8е8, ітргоуіпд ога1 8реесЬ. 

Ргот іЬе ґіг8і §гайе, 8іийепі8 Ье§іп іо 8іийу со1ог8, 
питЬег8, 8сЬоо1 8иЬ]есі8, Ьойу рагі8, апіта18, р1апі8 апй 
ііте. А11 іЬаі 8іийепі8 1еагп, іЬеу ти8і гететЬег. Ше оґ 
тегіііпд апй геайіпд 8кі118 сап Ье и8ей ґгот іЬе іЬігй §гайе. 
Виі 8сЬоо1сЬі1йгеп Ьауе 8ресіа1 ^аМогґ поіеЬоок8 іЬаі йо 
поі Ьауе апу се118 апй 1іпе8 іп іЬе тійй1е. ТЬе8е поіеЬоок8 
Ьауе теЬііе 8Ьееі8 оп теЬісЬ сЬі1йгеп йерісі іЬе іпіегргеіаііоп 
оґ іЬе теогй8 іп іЬе йгатеіп§8. ТЬе8е рісіиге8 сап Ье и8ей Ьу 
сЬі1йгеп а8 аихі1іагу таіегіа1. ТЬеге аге а18о по 8сЬоо1 
іехіЬоок8. ТехіЬоок8 аге §іуеп іо сЬі1йгеп іп іЬе ґоигіЬ 
§гайе теЬеп іЬеу Ье§іп іо 1еагп Ьоте іо геай. 

8іийу рЬопеііс8 таіегіа1 Ье§іп теііЬ іЬе 8іийу оґ Епд1і8Ь 
8оипй8. СЬі1йгеп ти8і йіґТегепііаіе 8оипй8 апй соггесі1у 
ргопоипсе а11 іЬе 8оипй8. А18о, 8іийепі8 1еагп іо етрЬа8іге 
теогй8 апй ргопоипсе 8епіепсе8 соггесі1у іп іегт8 оґ 
гЬуіЬтіс-іпіопаііопа1 реси1іагіііе8. Ведіппіпд ґгот іЬе 
ґоигіЬ дгайе, теЬеп сЬі1йгеп 8іагі 1еагпіпд Ьоте іо геай, іЬеу 
8Ьои1й Ье аЬ1е іо геай ігап8сгірііоп8. 

8іийуіпд дгаттаг, 8іийепі8 8Ьои1й соггесі1у соп8ігисі 
8епіепсе8, ЬоіЬ ^ие8ііопаЬ1е апй аШгтаііуе. Соггесі1у 
аггапде іЬе теогй8 іп а 8епіепсе, и8е соггесі ґогт8 оґ уегЬ8, 
р1ига1 апй 8іпди1аг поип8, апй 8о оп. 

ТЬе іеасЬег і8 іЬе та іп рег8оп іп Епд1і8Ь 1еагпіпд аі іЬе 
е1етепіагу ^а1йогґ 8сЬоо1. ТЬе іеасЬіпд ти8і ра88 іЬгои§Ь 
а 1іуіп§ теогй. ТЬе іеасЬег апй іЬе 8іийепі 8Ьои1й іпіегасі 
теііЬ еасЬ оіЬег. ТЬе іеасЬег ти8і ґее1 іЬе 8іийепі'8 ґее1іп§8. 
И8іп§ оп1у Епд1і8Ь іп с1а88, іЬе іеасЬег Ье1р8 сЬі1йгеп 
іттег8е іЬет8е1уе8 іп а ґогеі§п 1ап§иа§е аіто8рЬеге оґ 
соттипісаііоп. Іі і8 ро88іЬ1е іо ипйег8іапй іЬе сЬі1й'8 
ипйег8іапйіпд оґ іЬе таііег іп ^ие8ііоп іЬгои§Ь де8іиге8, 
асііоп8 апй уі8иа1 таіегіа1. Аґіег іЬе 8іийепі8 1еагпей іо и8е 
8рокеп 1ап§иа§е, аі іЬе епй оґ іЬе 8есопй §гайе, уои сап 
8іагі іеасЬіпд сЬі1йгеп іо тегііе. Аі іЬе 1е88оп8, сЬі1йгеп поі 
оп1у 1еагп іЬе 1еііег8, Ьиі ігу іо тегііе йісіаііоп8 и8іпд іЬе 
теогй8 іЬеу Ьауе а1геайу кпотеп. Іп іЬе іЬігй §гайе, теЬеп іЬе 
геайіпд і8 8іагіей, 8іийепі8 1еагп іо геай. 8сЬоо1сЬі1йгеп геай 
іЬе іехі8 іЬеу іаи§Ьі еаг1іег, іЬі8 і8 йопе іп огйег ґог 8іийепі8 
іо гететЬег іЬе теогй8, апй іЬеп еа8і1у гесо§пігей іЬет іп 
іЬе іехі8. Іп іЬе ґиіиге, 8іийепі8 Ье§іп іо и8е іЬе ігап81аііоп 
іпіо іЬеіг паііуе 1ап§иа§е оґ іехі8. С1а88е8 и8е §гоир апй 
со11есііуе ґогт8 оґ теогк. СЬі1йгеп а1теау8 Ье1р еасЬ оіЬег. 
8іагііпд ґгот е1етепіагу 8сЬоо1 8іийепі8 саггу оиі уагіои8 
рго]есі8: т у ґаті1у, 8еа8оп8, т у ЬоЬЬіе8, еіс. Аі с1а88е8 аі 
^а1йогґ 8сЬоо1, сЬі1йгеп йо поі 8іі іп опе р1асе, іЬеу 
соп8іапі1у сЬапде іЬеіг оссираііоп. А11 оґ іЬі8 і8 аітей аі 
еп8игіпд іЬаі 8іийепі8 йо поі §еі іігей оґ 1о8і іпіеге8і іп 
1еагпіпд а ґогеі§п 1ап§иа§е. ТЬи8, а ^а1йогґ 8сЬоо1 1е88оп 
і8 поі уегу 8іті1аг іо а ге§и1аг 8сЬоо1 1е88оп. ТЬе 1е88оп 
соп8і8і8 оґ ґоиг рагі8. ТЬе ґіГ8і рагі оґ іЬе 1е88оп 1а8і8 аЬоиі 
15 тіпиіе8. 8іийепі8 ти8і йеуоіе іЬі8 і іте іо 8іийуіпд а 
пете уосаЬи1агу, гЬуте8, іопдие ітеі8іег8, апй 1еагпіпд 
8оп§8. Іп іЬе ґіГ8і рагі оґ іЬе 1е88оп, сЬі1йгеп аге ігаіпей іп 
іЬе йеуе1ортепі оґ рЬопеііс 8кі118. Іп іЬе 8есопй рагі оґ іЬе 
1е88оп, теЬісЬ 1а8і8 10 тіпиіе8, іЬе рирі18 соттипісаіе оп1у 
и8іпд Епд1і8Ь. А 8іийепі ас^иаіпі8 Ьіт8е1ґ теііЬ еуегуіЬіпд 
іЬаі 8иггоипй8 Ь іт теііЬоиі и8іпд іЬе ігап81аііоп іпіо Ьі8 
паііуе 1ап§иа§е. А11 іЬі8 і8 іп іЬе ґогт оґ а §ате. ТЬе 
ригро8е оґ іЬе 8есопй рагі оґ іЬе 1е88оп і8 іо іпсгеа8е іЬе 
1ехіса1 таіегіа1 оґ іЬе 1ііі1е СЬіпе8е. ТЬе іЬігй рагі оґ іЬе 
1е88оп 1а8і8 5-10 тіпиіе8. 8іийепі8 іп дате ґогт іе11 
сопуег8аііоп8 оґ риі 8та11 го1е-р1ау8. ТЬі8 рагі оґ іЬе 1е88оп 
аіт8 іо оуегсоте іЬе ґеаг апй 8Ьупе88 оґ іЬе кій8. ТЬе 1а8і, 
ґоигіЬ, рагі оґ іЬе 1е88оп 1а8і8 5-10 тіпиіе8, теЬеге 8іийепі8 
1і8іеп іо іЬе іа1е8 апй ґаігу іа1е8 оґ іЬе іеасЬег. ТЬе іеасЬег 
ігіе8 іо и8е а8 тапу ґаті1іаг теогй8 а8 ро88іЬ1е. ТЬе 8іогу оґ 
іЬе іеасЬег 8иррогі8 §е8іиге8 апй уагіои8 асііоп8. ТЬе 
ригро8е оґ іЬі8 рагі і8 іЬаі 8іийепі8 ти8і геіе11 а ґаігу іа1е оґ 
8іогу іп іЬеіг паііуе, СЬіпе8е 1ап§иа§е. Іп іЬеіг 8реесЬ, іЬе 
сЬі1йгеп 8Ьои1й и8е ипґаті1іаг теогй8 апй рЬга8е8. А8 
Ь.8.Уу§оі8ку 8аій "ТЬе сЬі1й пеуег Ье§іп8 іо 1еагп іЬе 
паііуе 1ап§иа§е ґгот іЬе 8іийу оґ іЬе а1рЬаЬеі, ґгот геайіпд 
апй тегіііпд, Ьиі а11 іЬі8 і8 ґгот іЬе Ье§іппіп§ оґ іЬе 1еагпіпд 
оґ а ґогеі§п 1ап§иа§е" [5]. Ьеагпіпд а ґогеі§п 1ап§иа§е 
8Ьои1й Ье§іп іЬе 8ате теау а8 1еагпіпд а сЬі1й'8 тоіЬег 
іопдие. Рагепі8, теЬеп іеасЬіпд а 8та11 сЬі1й іо соттипісаіе 
іп іЬеіг паііуе 1ап§иа§е, йо поі ґогсе іо тегііе апй геай аі 
опсе, апй 8о а8 1еагпіпд Епд1і8Ь ти8і §о паіига11у. ТЬе сЬі1й 
ти8і ґіГ8і ипйег8іапй теЬаі іЬе теогй і8, апй іЬеп и8е іі іп Ьі8 
отеп 1ап§иа§е, апй іЬеп тегііе апй геай іі. ТЬе сЬі1й ти8і 
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еп§а§е іп їеккопк іп іЬе теогїй оґ а ґогеі§п 1ап§иа§е. ^ Ь е п а 
сЬіїй ік сопзіапіїу Ьеагіпд ґогеі§п-1ап§иа§е соттипісаііоп, 
кЬе Ьесотек ассикіотей іо іЬе теау, апй іЬе сЬіїй Ьіткеїґ 
іпйисек Ьіткеїґ іо ипйегкіапй теогйк, рЬгакек апй кепіепсек. 
ТЬеп кЬе Ье§іпк іо ике іЬеке теогйк іп Ьег отеп 1ап§иа§е. 
ТЬик, сЬіїйгеп кЬоиїй кіагі їеагпіпд ґогеі§п 1ап§иа§ек икіпд 
"йігесі теіЬойк" оґ їеагпіпд. ТЬік ік іЬе та іп йерагіиге ґгот 
іЬе ике оґ ігайіііопаї іеасЬіпд теіЬойк. 

ТеасЬіпд ЕпдїікЬ ік ап іпіе§гаї рагі оґ іЬе ^аїйогґ 
8сЬоої. ТЬе йіґґісиїіу ік іЬаі іЬеу йо поі Ьауе а кресіаї 
уосаііопаї ейисаііоп апй ігаіпіпд ґог ^аїйогґ іеасЬегк оґ 
ЕпдїікЬ ак а ґогеі§п 1ап§иа§е. 

ТЬегеґоге, іп 2012, Мопіса Вопі, а іеасЬіпд їесіигег 
ґгот Сапайа, огдапігей а сопґегепсе ґог ^аїйогґ ЕпдїікЬ 
іеасЬегк іп ОиапдгЬои. Мапу ЕпдїікЬ іеасЬегк тееге 
іпіегекіей іп іЬік сопґегепсе апй рагіісіраіей іп іі. ТЬік 
сопґегепсе теак Ьеїй апй огдапігей Ьу іЬе СЬіпеке ^аїйогґ 
Рогит (СЖР), теЬісЬ їаіег Ьесате іЬе Аккосіаііоп оґ 
СЬіпеке ^аїйогґ Ейисаііоп. 

ЕпдїікЬ 1ап§иа§е іеасЬіпд соигкек аі ^аїйогґ 8сЬоої 
іпсїийей теіЬойоїоду апй йійасііск. ТеасЬегк тееге йіуійей 
іпіо іЬгее §гоирк. ТЬе ґігкі §гоир Ьай іеасЬегк теЬо теоиїй 
іеасЬ ЕпдїікЬ ґгот іЬе ґігкі іо іЬе іЬігй §гайе, іЬе кесопй 
§гоир Ьай іеасЬегк теЬо теоиїй іеасЬ ЕпдїікЬ ґгот ґоигіЬ іо 
кіхіЬ дгайек, апй іЬе іЬігй §гоир Ьай іеасЬегк теЬо теоиїй 
іеасЬ ЕпдїікЬ ґгот кіхіЬ іо еідЬіЬ дгайек. ТЬе та іп іЬіпд іп 
їеагпіпд ЕпдїікЬ ґог уоипдег кіийепік ік іЬаі іЬеу пеей поі 
опїу іо ике іЬе 1ап§иа§е, Ьиі аїко сотЬіпе теііЬ іЬе 1ап§иа§е 
оґ іЬе Ьойу. ЕуегуіЬіпд іЬаі а сЬіїй їеагпк, кЬе тикі ґееї. 

8исЬ сопґегепсек Ьауе а §геаі іпґїиепсе оп СЬіпеке 
іеасЬегк оґ ЕпдїікЬ, ко іі теак рїаппей іЬаі іп Аргії 2017 іп 
СЬепдйи, апоіЬег сопґегепсе теіїї Ье Ьеїй, теЬісЬ кЬоиїй поі 
опїу іпсгеаке іЬе питЬег оґ ЕпдїікЬ іеасЬегк, Ьиі аїко 
іпґогт рагепік аЬоиі іЬе ехікіепсе оґ ^аїйогґ ксЬооїк апй 
аЬоиі іЬеіг Ьепеґіік. Рагепік кЬоиїй поі Ье аґгаій іо §іуе іЬеіг 
сЬіїйгеп іо кисЬ ейисаііопаї іпкіііиііопк. СЬіїйгеп Ьауе а 
сЬапсе ґог ґгее, поп-сотриїкогу ейисаііоп. Іп іЬе ґиіиге 
сЬіїйгеп теіїї Ье аЬїе іо §о іо кіийу аЬгоай. ТЬе іЬете оґ іЬік 
сопґегепсе теак "СиЬигаї ійепіііу апй іпйтйиаїігаїіоп іп 
ейисаііопаї ргасіісе". ЕVе^у ^аїйогґ ІеасЬег теіїї Ьепеґіі 
ґгот іЬік. А ^ Т С оґґегк ап оррогіипііу ґог Акіап іеасЬегк 
§аіЬегіп§ іо кЬаге апй кіийу іо§еіЬег. ТЬеп іЬеге тееге 
ґогитк тееге Ьауіпд Ьееп йіксиккей іЬе §епега1 рЬепотепоп 
апй ргоЬїетк іп Акіап ^аїйогґ ейисаііопаї ргасіісе [6]. 

Сопсіизіоп: іЬе а і т оґ іеасЬіпд ґогеі§п 1ап§иа§ек, 
патеїу іЬе ЕпдїікЬ 1ап§иа§е аі ^аїйогґ Еїетепіагу 8сЬоої 
теак сопкійегей, теЬісЬ ік іо іеасЬ а сЬіїй іо іЬіпкіпд іп а 
ґогеі§п 1ап§иа§е, ак тееїї ак іо пауі§аіе ргорегїу іп 
ипґатіїіаг кііиаііопк, іо соггесіїу регсеіуе апоіЬег сиїіиге 
апй уаїиек. Аі ^аїйогґ ксЬоої, аїї іЬік ік йопе іЬапкк іо 
тееїї-огдапігей теогк. ТЬе ргіпсірїек оґ кіийуіпд а ґогеі§п 
1ап§иа§е іп ^аїйогґ Еїетепіагу 8сЬоої оґ СЬіпа тееге 
йексгіЬей. Іі Ьак Ьееп ґоипй іЬаі іЬе кіийу оґ ґогеі§п 
1ап§иа§ек аі іЬе ^аїйогґ ргітагу ксЬоої рготоіек іЬе 
рокіііуе йеуеїортепі оґ іЬе сЬіїй, апй епЬапсек Ьег коиї апй 
іпґїиепсек іЬе сЬіїй'к аііепііоп. 
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ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКОЛАХ КИТАЮ 
Розглянуто питання вивчення англійської мови у вальдорфських школах Китаю. Проаналізовано методику навчання 

іноземним мовам у вальдорфських початкових школах. Визначено мету та зміст вивчення іноземних мов у вальорфській 
школі. Сформовано особливості вивчення англійської мови у вальдорфських школах. Було визначено, що вивчення іноземних 
мов у вальдорфській початковій школі призводить до сформованості іншомовної культури учнів та до ефективних 
результатів у вивченні іноземної мови. Окреслена роль, яку відводять учителю англійської мови у вальдорфській початковій 
школі КНР. 

Ключові слова: англійська мова, вальдорфська педагогіка, Р.Штайнер, вальдорфська школа, початкова школа, Китай. 


