
Скароціцца колькасць беларускіх 
школ, а папулярнасць беларускай 
мовы сярод вучняў будзе расці
Па словах старшыні «Таварыства 
беларускай школы» Алеся Лозкі 
штогод мы губляем больш за 100 
беларускамоўных школ па ўсёй 
рэспубліцы, асабліва спадае іх 
колькасць у вёсках. Вёска пачынае 
русіфікавацца, бо зачыняюцца 
малакамплектные беларускамоўныя 
школы і дзяцей пераводзяць у 
буйнейшыя, навучанне ў якіх 
вядзецца на рускай мове. 
Захаваецца тэндэнцыя 
росту папулярнасці 
беларускай мовы сярод 
моладзі. Апошнімі гадамі 
адбываецца так званы «не-
афіцыйны рэферэндум»: 
усё больш абітурыентаў 
выбірае беларускую мову 
на ЦТ. Сёлета іх было 87 
тыс., пры тым, што толькі 
20 тыс. сканчалі школы 
з беларускай мовай 
навучан-ня. У 2006 годзе 
ЦТ па беларускай мове 
здалі 75 тыс. абітурыентаў 
ВНУ. Гаварыць па-
беларуску лічыцца 
модным сярод адукаванай моладзі.
Кітайская мова будзе выкладацца 
ў школах усіх абласцей Беларусі
З 2007–2008 навучальнага году 
плануецца арганізаваць выкладанне 
кітайскай мовы яшчэ ў 12 навучальных 
установах Беларусі. Гэта – сталічныя 
гімназія № 11 і СШ № 195, а таксама 
дзве школы Брэсцкай вобласьці, 
адна школа Віцебскай, тры – 
Гомельскай. Таксама адкрыюцца 
класы ў Гродненскай вобласьці, ідзе 
падрыхтоўка ў Магілёўскай і Мінскай.

З’явяцца новыя падручнікі 
добрыя... і розныя
Да 1 верасня для беларускіх школьнікаў 
падрыхтаваныя новыя падручнікі і 
навучальныя дапаможнікі . Упершыню 
выдаюцца навучальныя дапаможнікі па 
кітайскай мове для 2 класа і па курсе 
«Чалавек. Грамадства. Дзяржава» для 
7 класа. Практычна ўвесь камплект 
падручнікаў для 3 класа будзе складацца 
з новых падручнікаў. Мінулыя падручнікі 
для 3 класа былі выдадзеныя ў 1999 
годзе і можна палічыць, колькі разоў 

аплацілі іх кошт бацькі з сваіх кішэняў. 
Для навучэнцаў чацвёртых класаў выда-
дзеныя падручнікі па курсе «Мая Радзіма 
– Беларусь» і па замежных мовах. 
Выдадзеныя на базавым і падвышаным 
узроўнях навучальныя дапаможнікі для 
10 класа па прадметах навучальнага 
плану «Беларуская мова», «Беларуская 
літаратура», «Руская мова», «Замежныя 
мовы», «Гісторыя», «Алгебра», 
«Геаметрыя», «Інфарматыка», «Геаграфія 
Беларусі», «Фізіка», «Біялогія», «Хімія», 
«Мая прафесійная будучыня», а таксама 

новыя навучальныя дапаможнікі для 11 
класа трэцяй мадэлі навучання. Можна 
парадавацца за дзетак і іх бацькоў. Але, 
паважаныя калегі, настаўнікам рана 
радавацца: як зазначыў Генадзь Пальчык, 
навучальна-метадычная літаратура 
да новых навучальных дапаможнікаў 
знаходзіцца «у працэсе падрыхтоўкі да 
выдання».
Арыгінальны падручнік-трансформер 
распрацаваны па загадзе прэзідэнта
Падрыхтаваны арыгінальны навучальны 
дапаможнік для старшакласнікаў 
«Беларусь – краіна тваёй будучыні». У ім 
распавядаецца аб развіцці прамысловасці, 
эканомікі, сістэмы адукацыі, сельскай 
гаспадаркі, таксама аб сацыяльнай 
сферы, культуры, прыродзе Беларусі. 
Міністр адукацыі адзначыў, што кніга 
будзе цікавая не толькі суайчыннікам, але 
і замежным чытачам. 1 верасня выданне 
паступіць у навучальныя ўстановы 
рэспублікі і ў продаж. Новы навучальны 
год пакажа, чаму можна навучыцца, калі 
замест падручніка прапануюць рэкламны 
буклет для замежнікаў.
За ЦТ давядзецца плаціць
Мінадукацыі прапаноўвае ўвесці 
рэгістрацыйны ўнёсак за здачу ЦТ і 
скараціць тэрмін прыёму дакументаў. 
Па словах Аляксандра Радзькова, гэта 
падвысіць адказнасць абітурыентаў. Што 
тычыцца саміх тэставых заданняў, то 
будзе ўдасканальвацца іх якасць.
Узмоцніцца ідэалагічны ціск
Падчас даклада міністра адукацыі 
прэзідэнту закраналася пытанне пра 
ўзаемадзеянне Міністэрства адукацыі з 
грамадскімі арганізацыямі, у прыватнасці 
з БРСМ (Ну, зразумела, што не з 
«Таварыствам беларускай школы»!). 
Значыць, школу чакае ўзмацненне 
ідэалагічнай працы, прынамсі на 
паперы.
Будуць пашырацца альтэрнатыўныя 
крыніцы адукацыі
Рэпетытарства надалей застанецца 
крыніцай даходаў разумнага настаўніка. 
Пра рэформу адукацыі гаварыць  
Працяг на стар. 2. 

Што год наступны нам рыхтуе?
Пачынаецца новы навучальны год. Якія змены нас чакаюць? 
Што прынясе гэты год у школы? 
НАСТАЎНІК .info інфармуе, аналізуе і робіць прагнозы.

ДЗЕ ЗНАЙСЦІ 
МЕТАДЫЧНЫЯ НАВІНКІ?
>>> СТАР. 4 

АСОБА Ў АДУКАЦЫІ: 
АДА РАЙЧОНАК

>>> СТАР. 2
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Што год 
наступны нам 
рыхтуе?
скончылі, тым часам як 
прызначэнне адукацыі 
– рыхтаваць да зменлівага 
жыцця. Таму павялічыцца 
попыт на пазасістэмную 
адукацыю, якая больш 
адпавядае патрабаванню 
часу. У Беларусі ўжо ёсць 
досвед пазасістэмнага 
існавання цэлых школаў, як, 
напрыклад, Гуманітарны ліцэй 
імя Я. Коласа. 
Узрасце вага нефармальнй 
адукацыі, накіраванай на 
падрыхтоўку да ЦТ, вывучэнне 
замежных моваў, інфарматыкі 
ды простае «падвышэнне 
бала атэстата». Акрамя таго, 
еўрапейскія краіны, дзе 
адукацыя значна таннейшая 
за беларускую, адчынілі свае 
навучальныя ўстановы для 
беларусаў. У моладзі будзе 
больш магчымасці выбару, 
дзе і чаму вучыцца.
Беларускі настаўнік значна 
памаладзее
Прымусовае размеркаванне 
патрабуе месцаў. Болей за 
500 маладых спецыялістаў 
пачнуць працу толькі ў 
мінскіх школах. Сярэдні 
ўзрост сталічнага настаўніка 
– 47 гадоў.  Магчыма, 
для расчысткі тэрыторыі 
будзе выкарыстоўвацца і 
кантрактная сістэма. Усё 
часцей кантракт ужываецца 
як сродак пазбавіцца ад 
іншадумцаў. Але пазбаўленне 
афіцыйнай працы ў школе 
турбуе прафесіяналаў 
ўсё меней і меней. Яны 
вызваляюцца ад пісаніны, 
сталовак,  ды ідэалагічных 
накачак і займаюцца... 
адукацыяй. 
Актыўны настаўнік будзе 
мець больш магчымасцяў 
для прафесійнага і 
асабістага росту
Міжнародныя адукацыйныя 
фонды, грамадскія 
арганізацыі робяць намаганні, 
каб беларускі настаўнік не 
пачуваўся ізаляваным ад 
цывілізаванай адукацыйнай 
прасторы. Сёлета будзе 
больш магчымасцяў прыняць 
удзел у семінарах, конкурсах, 
міжнародных канферэнцыях 
і стажыроўках. Зразумела, 
прымушаць і выдаваць загад 
на гэтыя мерапрыемствы ніхто 
не будзе - усё залежыць ад 
нашага жадання, паважаныя 
настаўнікі.
  Падрыхтавала Алена Чмель
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Ада Эльеўна Райчонак –
былая вясковая настаўніца – 
самы знакаміты і незвычайны 
чалавек наваколля, жыве 
ў вёсцы Германавічы 
Шаркаўшчынскага раёну.

 Сапраўдны настаў-
нік – гэта такі чалавек, які 
ўсё жыццё не толькі вучыць, 
але і вучыцца. Ада Эльеўна 
– сапраўдны настаўнік. 
Яна распавядае: “Быў у 
мяне музей школьны. І я 
экскурсіі вяла па-расейску. 
І прыбег вартаўнік: нейкія 
людзі хочуць вас бачыць. 
Гэта былі хлопцы і дзяўчаткі 
з “Талакі”, “Тутэйшых”. 
І я ўпершыню пачула, 
што моладзь гаворыць на 
беларускай мове. Марылі — 
Сержукі, Цімохі! Мы гаварылі 
да раніцы. І я задумалася: а 
я, беларуска, што раблю для 
сваёй мовы?!”
 Ада Райчонак  ад-
працавала настаўніцай 
рускай мовы і літаратуры 
да самай пенсіі і ў 2007 г. 
адсвяткавала свой 70-гадовы 
юбілей.
 Усё жыццё яна 
прысвяціла збіраньню ды 
прапагандзе спадчыны Язэ-
па Драздовіча, вядомага 
мастака, этнографа, асвет-
ніка. Стварыла ў сваёй 

вёсцы ажно 2 музеі разам з 
сынам Міхасём, які заўчасна 
пайшоў з жыцця ў 25 год. 
Прычым, для другога музея 
набыла памяшкнне за 
свае грошы. Такім чынам, 
дзякуючы настаўніцы вёска 
мае  Музей мастацтва 
і этнаграфіі імя Язэпа 
Драздовіча і недзяржаўны 
Літаратурна-мастацкі імя 
Міхася Райчонка.
 Ну чым жа мо-
жа займацца вясковая 
настаўніца на пенсіі?  
– Вядома, адукацыяй... і 
гаспадаркай.

Адукацыя
 Ада Эльеўна  - 
кіраўніца Культурна-аду-
кацыйнага цэнтра імя 
Драздовіча – грамадскай 
арганізацыі, якую яна 
заснавала з паплечнікамі 
ў 1995 годзе. За гэты час 
паспела арганізаваць 
аж 15 пленэраў. Сёлетні 
быў прысвечаны Язэпу 
Драздовічу, леташні –  
творчасці Рыгора Барадуліна, 
залеташні  – Васіля Быкава, 
пазалеташні – Уладзіміра 
Караткевіча.
Усе вядомыя беларускія 
мастакі, пісьменнікі, паэты 
лічаць за гонар наведаць 
Германавічы, папрацаваць 

у творчых майстэрнях 
разам з таленавітымі 
шаркаўшчынскімі дзеткамі. 
Дзякуючы пленэрам у музеі 
з’явілася больш за 100 
карцінаў. Сюды з’яжджаюцца 
людзі з ўсёй Віцебшчыны 
на літаратурныя гасцёўні, 
сустрэчы, семінары. Не 
забываецца Ада Эльеўна і на 
родную школу. Ужо 2 гады 
кожны выпускнік атрымлівае 
ад Цэнтру Драздовіча 
кашулькі з гісторыяй 
мястэчка Германавічы. Каб 
памяталі пра свае карані.

Гаспадарка
 Вы памыляецеся, 
калі думаеце, што былая 
настаўніца трымае кароўку 
ды пару курачак. Ада 
Эльеўна разам з сынам маюць 
адзіную у гэтай мясцовасці 
фермерскую гаспадарку. 
Маюць 60 гектараў зямлі 
ў арэндзе, два трактары, 
камбайн. Вырошчваюць 
моркву, капусту, рапс. 
Гадуюць свінняў, кароў. 
Падчас мастацкіх пленэраў 
Ада Эльеўна ўсіх удзельнікаў 
корміць сваёй бульбай і 
малаком.
 Калі педагог і 
кінарэжысёр Уладзімір Колас 
прыехаў рабіць пра Аду 
Эльеўну фільм, яна якраз 
варыла на кухні парасяткам, 
цяляткам, а ён усё гэта і зняў. 
“Я не разумею, каму цікава 
на мае рондлі глядзець, 
а ён кажа, што адны з 
лепшых кадраў будуць,” – 
здзіўляецца Ада Эльеўна.

Вольны час 
 У вольны час Ада 
Эльеўна выдае газету 
«Бацькаўшчына», займаецца 
краязнаўствам, палітыкай, 
унукамі, арганізуе мастацкія 
выставы у Віцебску, 
Мінску. Яна ўжо выкупіла і 
прыводзіць у належны стан 
сядзібу сусветна вядомага 
селекцыянера Сікоры. 
Марыць знесмяроціць у 
Лужках памяць пра Элізэра 
Бэн-Егуду (Элі Пэральмана). 
Менавіта ён, нараджэнец 
нашага краю, адрадзіў адну 
са старэйшых моваў свету, 
мову Старога Запавету. 
Былая мёртвая мова загучала 
цяпер па ўсім сьвеце, стала 
дзяржаўнаю ў Ізраілі. 
Дзякуючы нашаму земляку-
летуценьніку з Лужкоў.
Галоўнае — я раблю 
беларускую справу, – кажа 
Ада Эльеўна.

АСОБА Ў АДУКАЦЫІ 

Ада РАЙЧОНАК: Галоўнае — я раблю беларускую справу

˘
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•     У лідэрах наведвальнікаў 
сайта Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь –
Злучаныя Штаты Амерыкі 
– 60 254 наведвальнікаў. 
Напалову менш нідэрландцаў 
– 30 037. Беларускія 
карыстальнікі займаюць пятае 
месца пасля Аўстраліі (6137) 
і Расіі (4118). Іх налічваецца 
толькі 1758. Нагадваем, што 
ў сістэме адукацыі Бедарусі 
задзейнічана каля 480 тысяч 
работнікаў, 241 тысячу  з 
якіх складаюць кадравыя 
педагогі. Сайт Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь 
мае 2 версіі: рускамоўную 
і англамоўную. Версіі на 
дзяржаўнай беларускай мове  
няма. 
Статыстычная інфармацыя 
ўзятая ca старонак сайта 
Мінадукацыі РБ.
  *       *       *
•  Сёлета амаль на 18 тысяч 
павялічылася колькасць 
абітурыентаў, якія абралі 
беларускую мову падчас 
цэнтралізаванага тэставання. 
  *       *       *
• Штогод у Беларусі 
зачыняецца каля 100 
беларускамоўных школ.
  *       *       *
• Дзеці многіх чыноўнікаў 
патрапілі толькі на платную 
форму навучання.
  *       *       *
•   Сёлета ў Беларусі школьны 
званок упершыню прагучыць 
для 92,400 першакласнікаў.

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ 
агляд адукацыйных навінаў

  *       *       *
• Еўрапейскi гуманiтарны 
унiверсiтэт (Вiльня) пашырае 
прыём на бакалаўраўскiя 
праграмы. Гэтае рашэнне 
было прынята ў сувязi з 
павелiчэннем колькасцi 
абiтурыентаў, якiя выказалi 
жаданне стаць студэнтамi 
ЕГУ. 
  *       *       *
• Зарплаты мінскіх нас-
таўнікаў і бібліятэкараў 
вырастуць. 
Дадатковую фінансавую 
датацыю атрымаюць больш  
за 30 тысяч працаўнікоў 
устаноў адукацыі, фізічнай 
культуры і спорту, якія 
фінансуюцца з гарадскога 
бюджэту. Да службовых 
акладаў з 1 верасня бягучага 
года па 31 мая 2008 года 
ім будзе ўсталяваная 
штомесячная даплата — 
тры базавыя велічыні, што 
складае 93 тысячы рублёў. А 
працаўнікам бібліятэк будуць 
кожны месяц даплочваць 
1,5 базавай велічыні, 
або 46.500 рублёў. Такое 
рашэнне прынялі дэпутаты 
Мінгарсавета. Акрамя таго, 
выкладчыкі, якія выконваюць 
абавязкі класнага кіраўніка, 
куратара навучальнай групы 
могуць дадаткова разлічваць 
на суму ў памеры адной 
базавай велічыні.
  *       *       *
•     Два гады таму два мінскіх 
школьнікі Аляксей Кульбіцкі 

(тады дзесяцікласнік) і 
Мікалай Дзятлаў (тады 
дзевяцікласнік) стварылі 
электронную энцыклапедыю 
Беларусі. За гэта іх у школе 
назвалі «нацыяналістамі”, а 
на алімпіядзе далі дыплом
  *       *       *
• Ва ўстановах адукацыі ў 
першым паўгоддзі гэтага 
года атрымлівалі 683 тысячы 
рублёў, прычым настаўнікі 
мелі 727 тысяч, а прафесарска-
выкладчыцкі склад – болей за 
мільён.
Сярэдні бюджэтны заробак 
у Мінску  – 848 тысяч 
рублёў. Заробак дактароў 
– 974 тысячы, у сярэдняга 
медперсаналу -  639. Сярэдняя 
зарплата работнікаў культуры 
і мастацтва склала ў першыя 
шэсць месяцаў года 737 
тысяч рублёў, у прыватнасці, 
артысты атрымлівалі 712 
тысяч, перадае агенцтва 
“Мінск-навіны”. Наперадзе 
па заробку работнiкi апарату 
дзяржаўнага кiравання. 
 *       *       *
• Рэпрэсаваныя студэнты,  
якія з палітычных матываў 
не маюць магчымасці 
навучацца ў Беларусі, ужо 
вучацца ў Чэхіі, Германіі, 
Латвіі, Эстоніі, Румыніі, 
Францыі і Вялікабрытаніі. 
Працягваюцца і тры вялікія 
праграмы: ва Ўкраіне па 
стыпендыі Еўракамісіі, у Літве 
ў Еўрапейскім гуманітарным 
ўніверсітэце і ў Польшчы, 

праграма імя Кастуся 
Каліноўскага. Сёлета для 
навучання адчынілі дзверы 
і эстонскія ўніверсітэты. 
Яны гатовыя забяспечыць 
стыпендыямі 5 чалавек.
  *       *       * 
• Нягледзячы на перавод 
выкладання гiсторыі на 
рускую мову, здаваць 
цэнтралізаванае тэставанне 
па гісторыі на беларускай 
мове пажадала 73 працэнты 
абітурыентаў. 
  *       *       *
• Каб атрымаць 100 балаў на 
тэсце, трэба чытаць Быкава і 
слухаць NRM.  Такую выснову 
зрабіла Еўрарадыё пасля 
размовы з выпускнікамі, якія 
здалі тэсты на 100 балаў 
і зрабілі гэта без дапамогі 
рэпетытараў.
     *       *       *
•   Сёлета конкурс у падпольны 
Гуманітарны ліцэі імя Якуба 
Коласа быў 1,5—2 чалавекі 
на месца.  На першы курс 
(адпаведнік 8 класа па 11-
гадовай навучальнай сістэме) 
набралі дзве групы, а таксама 
сфармавалі яшчэ адну 
дадатковую групу на трэці 
курс.  У 2003 г. Міністэрства 
адукацыі ліквідавала 
Ліцэй, матывуючы гэта 
неабходнасцю «аптымізацыі 
навучальнага працэсу», і 
пазбавіла яго будынку на 
вул.Кірава. З таго часу Ліцэй 
працуе ў падполлі.

Улетку «Таварыства бела-
рускай школы»,  падвяло 
вынікі конкурса «Прэмія 
імя акадэміка Вацлава 
Ластоўскага для беларус-
камоўных выкладчыкаў 
ВНУ». Прэмія заснаваная для 
падтрымкі беларускамоўнага 
выкладання  унівесітэцкіх 
дысцыплін. Сярод крытэраў, 
паводле якіх вызначаліся 
лаўрэаты, былі чытанне  
курса на роднай мове,  
прафесіяналізм, актыўная 
грамадзянская пазіцыя, па-
вага сярод студэнтаў.
Першыя спецыяльныя дып-
ломы лаўрэатаў конкурса 
атрымалі Тамара Сухая, дацэнт 
кафедры ма-тэматыкі №3 
Беларускага нацыянальнага 

Першымі лаурэатамі прэміі Ластоўскага 
сталі матэматык, медык і географ.

тэхнічнага універсітэта, 
Аляксандр Арцішэўскі, доктар 
медыцынскіх навук, прафесар 
кафедры марфалогіі чалавека 
Беларускага дзяржаўнага 
медыцынскага універсітэта (на 
фотаздымку справа) і Павел 
Каўрыга, дацэнт кафедры 
агульнага землезнаўства БДУ.
Узнагароды ўручылі старшыня 
Арганізацыйна-прэміяльнай 
рады і ТБШ Алесь Лозка, 
народны паэт Беларусі 
Ніл Гілевіч і старшыня 
Згуртавання беларусаў свету 
«Бацькаўшчына», мастак 
Аляксей Марачкін.
Званне дыпламантаў  конкурса 
атрымалі Вольга Корсак 
(БДПУ), Мікалай Страха (БДПУ) 
і  Максім Беліцкі (БДУ).
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ТОР-5 САМЫХ ПАПУЛЯРНЫХ 
МАТЭРЫЯЛАЎ САЙТА
 
1. МЕТАДЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК 
БЕЛАРУСКАГА НАСТАЎНІКА
http://nastaunik.info/info/books/
Кніга прысвечана стратэгіі 
актыўнага навучання.   Асобна 
разглядаецца выкарыстанне 
дыскусіі і ролевай гульні 
падчас урокаў,   ацэначная 
дзейнасць настаўніка на ўроку, 
грамадзянскі і нацыянальны 
кантэкст навучання. 
2. СКАРБОНКА ГУЛЬНЯЎ
http://nastaunik.info/info/books/
У кнізе прадстаўлены 
розныя гульні, якія можна 
выкарыстоўваць на уроках, 
семінарах, у вольны час, у 
пазакласнай дзейнасці
3.ТЭХНАЛОГІЯ ПЕДАГА-
ГІЧНЫХ МАЙСТЭРНЯЎ
http://nastaunik.info/metoda/work-
shop/
Падаецца ў аўтарстве М.І. 
Запрудскага.
4. СУЧАСНЫЯ ПЕДАГАГІЧНЫЯ 
ТЭХНАЛОГІІ НА ЎРОКАХ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І 
ЛІТАРАТУРЫ
http://nastaunik.info/info/books/
Дапаможнік для настаўнікаў 
агульнаадукацыйных устаноў.
Аўтар: М. В. Жуковіч, г. Бяроза   
5. ВЫБАРЧАЕ ПРАВА
http://www.nastaunik.info/work-
shop/for-teacher/hss/  
Распрацоўка ўрока з курсу 
“Чалавек. Грамадства. Дзяр-
жава”. Урок распрацаваны ў 
стратэгіі актыўнага навучання 
Таццянай Лабанавай г. Барань

НОВЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
 
”ІНАВАЦЫЙНЫЯ МЕТОДЫКІ Ў 
БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЕ” - зборнік 
артыкулаў настаўнікаў. 
ТАБЛІЦА АСНОЎНЫХ ФІЗІЧ-
НЫХ КАНСТАНТ
Складзеная Юрыем Петуховым.

РУСКА-БЕЛАРУСКІ ФІЗІЧНЫ 
СЛОЎНІК
Слоўнік змяшчае блізу 25,000 
тэрмінаў. Аўтары – Уладзімір 
Самайлюкевіч, Уладзімір Паз-
няк, Аляксандр Сабалеўскі.
НАВУЧАЛЬНЫ ДАПАМОЖНІК 
“ЦАЛКАМ ЗРАЗУМЕЛАЯ ТРЫ-
ГАНАМЕТРЫЯ”
Аўтар - настаўнік вышэйшай 
катэгорыі Міхась Булавацкі.
Дапаможнік прапануе навучэн-
цам шматразовы агляд курса 
трыганаметрыі: у форме тлу-
мачальных тэкстаў з малюнкамі, 
у форме пытанняў з адказамі, у 
форме трох кампактаў апорных 
сігналаў, у форме разнастайных 
практыкаванняў з парадамі па іх 
выкананні.

ДЛЯ  ПАЗАКЛАСНАЙ ПРАЦЫ

ПСІХАЛАГІЧНЫ ТРЭНІНГ 
ДЛЯ ПАДЛЕТКАЎ ПА ТЭМЕ 
“САМАПАЗНАННЕ”
Праграму трэнінга з 
тлумачальнымі  і  раздаткавымі 
матэрыяламі склала, вып-
рабавала і даслала  Лера Сом, 
настаўніца СШ №2 г. Полацка
СЦЭНАРЫ ДА ШКОЛЬНЫХ 
СВЯТАЎ:
-“Свята ураджаю” 
- “Свята Ураджаю. У гасцях  у 
Паўлінкі”. Абодва сцэнары 
склала намесніца дырэктара па 
выхаваўчай працы СШ № 2 г. 
Валожына, Валянціна Іванаўна 
Краўневіч.
- Ранішнік “Беларусь мая сіня-
вокая”. Складзены настаўніцай 
Астрамечаўскай сярэдняй 
школы К. М. Ляшкевіч.
-Экскурсія па мясцінах Дуніна-
Марцінкевіча. Складзены 
ў школе вёскі Пяршай 
Валожынскага раёна.
- Навагодняя імпрэза для 3–4 
класаў.
Дзякуем Сяргею Сіваму за ўсе 
дасланыя сцэнары.

СТВАРАЕМ РАЗАМ  
бібліятэку метадычных матэрыялаў 
Сайт Nastaunik.info створаны настаўнікамі і для 
настаўнікаў. Кожны педагог на гэтай прасторы 
можа размясціць матэрыял, які можа быць 
карысны калегам, а таксама скарыстацца чужымі 
напрацоўкамі. Прапануем вашай увазе пяцёрку 
самых папулярных матэрыялаў сайта і спіс апошніх 
папаўненняў, дасланых за летнія месяцы:

КОНКУРС “ГІСТОРЫЯ ВАЧЫМА ХАТНЯГА ФАТОГРАФА”
Грамадскае аб’яднанне «Дыярыуш» сумесна з Таварыствам 
беларускай мовы прапануе паўдзельнічаць у конкурсе 
«Гісторыя вачыма хатняга фатографа». У конкурсе могуць 
удзельнічаць школьнікі пачынаючы з 7 класа, а таксама 
навучэнцы каледжаў, ліцэяў, тэхнікумаў, ПТВ школьнага 
ўзросту. Працу можна пісаць аднаму і групай,  самастойна і 
пры дапамозе куратара. Куратарамі могуць быць настаўнікі 
і выкладчыкі, выхавальнікі і кіраўнікі гурткоў, а таксама 
бацькі, старэйшыя сваякі. Апошні тэрмін дасылкі прац 
на конкурс «Гісторыя вачыма хатняга фатографа»— 1 
лістапада. Больш інфармацыі глядзіце на сайце “БЛІЗКАЯ 
ГІСТОРЫЯ” - www.historyja.net 
Каардынаты: Блізкая гісторыя, а/с № 128, 220064, г. Мінск. 
тэл. 8-029 3174625 (Velcom), 8-029 505-63-85 (МТС)

ПРАГРАМЫ, КОНКУРСЫ, АБВЕСТКІ

ВЫДАДЗЕНЫ НОВЫ МЕТАДЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК 
Метадычны дапаможнік «Выберы жыццё» па прафілактыцы 
ВІЧ/СНІД сярод моладзі аб’ёмам 49 старонак фармату А4 
выдала грамадскае аб’яднанне «Фокус-група». Дапаможнік 
утрымоўвае тэарэтычны блок па тэме «ВІЧ/СНІД», 
тэарэтычны блок па тэме «Арганізацыя інфармацыйнага 
занятку», сцэнар інтэрактыўнага занятку па прафілактыцы 
ВІЧ/СНІД. У дадатку да дапаможніка размешчаныя 
ілюстрацыі, тэксты і інш. Педагогі, зацікаўленыя ў 
атрыманні метадычнага дапаможніка, могуць звярнуцца 
ў офіс арганізацыі па тэлефоне: (8-017) 298–39–33.  
Дапаможнік  даступны на сайце www.belinternat.org

”ІНАВАЦЫЙНЫЯ МЕТОДЫКІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЕ” 
Зборнік складаецца з артыкулаў беларускіх настаўнікаў, 
якія асвоілі і пачалі карыстацца актыўнымі метадамі 
навучання, адаптавалі гэтыя метады да беларускай 
рэчаіснасці і атрымалі добрыя вынікі. Ён будзе карысны 
ўсім тым, хто зацікаўлены ў паляпшэнні адукацыі ў краіне. 
Распрацоўкі заняткаў, прыведзеныя ў артыкулах можна 
выкарыстаць у навучальнай і пазакласнай працы.
Мн.: ГГА «Цэнтар Супольнасьць», 2007. – 144 с.
Электронная PDF-версія зборніка даступная на сайце 
http://nastaunik.info/info/books/

ЗАПРАШАЕМ НА СУСТРЭЧУ ‘БАЦЬКІ І ДЗЕЦІ’
Паважаныя калегі і сябры!
Вашае жыццё звязанае з выхаваннем і развіцьцём дзіцяці? 
Вы хочаце болей пра гэта даведацца, альбо падзяліцца 
сваім досведам, альбо знайсці аднадумцаў? Мы запрашаем 
вас на сустрэчу ‘Бацькі і дзеці’.
Мы – гэта Рэсурсная праграма навучальных гурткоў. А 
сустрэча будзе прысвечаная таму, як праз навучальны 
гурток для дарослых можна распавесці і даведацца нешта 
новае пра выхаванне і развіццё дзяцей, пра зносіны паміж 
бацькамі і дзецьмі і шмат пра што іншае.
У праграме сустрэчы майстар-класы лідэраў навучальных 
гурткоў, прадстаўленне новых тэмаў,  абмеркаванне 
магчымасці і перспектываў працы навучальных гурткоў з 
тэмаю ‘Бацькі і дзеці’.
Сустрэча адбудзецца 30 жніўня а 18.00
Калі вы маеце жаданне ўзяць у ёй удзел – паведаміце нам 
праз тэл. (8–029) 645–06–12, 388–25–64 або праз e -mail: 
hurtki.team@gmail.com. Падрабязную інфармацыю пра  
гурткі  вы можаце знайсці на сайце http://www.adukatar.net

 Каманда Рэсурснай праграмы навучальных гурткоў 

АДУКАЦЫЙНЫ СЕМІНАР, ПРЫСВЕЧАНЫ ЕЎРАСАЮЗУ
6–8 верасня 2007 г. грамадскае аб’яднанне «Адукацыйны цэнтр 
«ПОСТ» праводзіць трохдзённы адукацыйны семінар «Еўрапейскі 
Саюз: гісторыя, каштоўнасці, механізмы, далягляды развіцця». 
Да ўдзелу ў семінары запрашаюцца настаўнікі дысцыплін 
гуманітарнага цыклу сярэдніх вучэбных устаноў г. Мінска.
Заяўку на ўдзел неабходна выслаць nastaunik@gmail.com або 
па факсе: (8–017) 298–16–59  Інфармацыю можна атрымаць 
http://nastaunik.info/news/232/  і па тэл: 298–16–59 або (029) 
614–52–79 Кантактная асоба: Дзяргай Ала Валянцінаўна

Настаўнік.інфо.
Інфармацыйна-метадычны бюлетэнь для настаўнікаў
Выдаецца ініцыятыўнай групай стваральнікаў сайта Nastaunik.info 
Адрас для допісаў: nastaunik.info@gmail.com

Наклад 200 асобнікаў
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