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Сё ле та маш таб ных ме ра пры-

ем стваў у аб лас ным цэнт ры 

вы ра шы лi не пра во дзiць — 

пан дэ мiя, без умоў на, ад ка-

рэк цi ра ва ла па пя рэд нiя пла-

ны, — але па да рун кi га ра джа-

нам да гэ та га свя та за ста лi ся. 

Аб са мых цi ка вых мы вам i 

рас ка жам.

* * *
Бы лы дом ляс ной ад мi нiст ра-

цыi XVIII ста год дзя зноў вяр нуў 

сваё пер ша па чат ко вае пры зна-

чэн не — 18 ве рас ня ён ад крыў-

ся пас ля рэ кан струк цыi, за раз 

тут раз мяс цi ла ся ад мi нiст ра цыя 

Гро дзен ска га вы твор ча га ле са-

гас па дар ча га аб' яд нан ня.

— Гэ та не прос та на ва сел ле, а 

са праў ды зна ка вая па дзея, — звяр-

нуў ува гу стар шы ня Гро дзен ска-

 га абл вы кан ка ма Ула дзi мiр 

КА РА НIК. — Дзя ку ю чы бе раж лi вым 

ад но сi нам да гiс то рыi гро дзен цы 

змаг лi за ха ваць дух свай го го ра да. 

З ад на го бо ку, гэ та гiс та рыч ная 

па бу до ва, а з дру го га — су час нае, 

iн тэр ак тыў нае на чын не, кам форт-

ныя ўмо вы для якас най ра бо ты. 

Тут мы на пры кла дзе ба чым, як 

змя нi лi ся ад но сi ны да ляс ной гас-

па дар кi. Не прос та браць ад ле су 

ўсё, а на ад ва рот, азда ра вiць, уз-

на вiць, раз вiць лес, каб па кi нуць 

яго на шым на шчад кам.

Ён пад крэс лiў, што апош нiм ча-

сам ле са вы са джва ец ца больш, 

чым iдзе на пра мыс ло вую пе ра-

пра цоў ку. Ме на вi та ля сы, ра зам 

з азё ра мi, з'яў ля юц ца асноў ны-

мi пры род ны мi брэн да мi на шай 

кра i ны.

Трэ ба ска заць, што бу ды нак 

ляс ной ад мi нiст ра цыi з'я вiў ся ў 

Грод не ў 1780 го дзе па iнi цы я ты ве 

та га час на га га рад ско га ста рас ты 

Ан то нiя Ты зен гаў за ў ра ё не Га-

рад нi ца — ця пер гэ та гiс та рыч ная 

част ка го ра да. Па бу до ва ўяў ляе 

са бой прык лад ар хi тэк ту ры поз-

ня га ба ро ка. Да рэ чы, пас ля рэ-

кан струк цыi на пер шым па вер се 

з'я вiў ся ўнi каль ны му зей ле су, 

амаль кож ны экс па нат яко га мож-

на па ма цаць, — та кая iдэя гэ та га 

iн тэр ак тыў на га пра ек та.

* * *
Пом нiк свя то му Гу бер ту ўра-

чыс та ад кры лi на скры жа ван нi 
Са вец кай i Каст рыч нiц кай ву лiц.

Тут бя рэ па ча так пе ша ход ная 

ву лi ца Са вец кая. Та му сiм ва лiч на, 

што ту рыс таў ця пер бу дзе вi таць 

ахоў нiк го ра да i за ступ нiк па ляў нi-

чых — свя ты Гу берт. Яго по стаць 

вы ка на на ра зам з але нем, у яко га 

па мiж ра гоў за ла ты крыж. Да рэ чы, 

вы ява «кры жа нос на га» але ня, якi 

пе ра адоль вае ага ро джу, упры гож-

вае герб го ра да.

По стаць свя то га раз ме шча на 

на двух мет ро вым гра нiт ным па-

ста мен це, яе вы ка наў вя до мы гро-

дзен скi скульп тар Ула дзi мiр Пан-

ця ле еў. Па сло вах аў та ра, iдэю 

вы ка нан ня гэ та га пом нi ка ён вы-

нош ваў не каль кi дзе ся цi год дзяў, i 

на рэш це яна бы ла рэа лi за ва ная.

* * *
«Бе ла русь шмат на цы я наль-

ную» прэ зен та ва лi ў куль тур ным 

цэнт ры «Фес ты валь ны».

Гэ та ўнi каль ны аль бом, якi рас-

казвае пра на шу кра i ну з яе мiж-

кан фе сi я наль нас цю, та ле рант нас-

цю i шмат на цы я наль нас цю.

— У Бе ла ру сi пра жы вае больш 

за 140 на цы я наль нас цяў, якiя жы-

вуць у мi ры i зго дзе. Сён ня гэ та мы 

асаб лi ва цэ нiм i як нi ко лi ра зу ме ем 

знач насць, — пад крэс лiў на прэ-

зен та цыi стар шы ня Па ста ян най 

ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па аду-

ка цыi, на ву цы, куль ту ры i са цы-

яль ным раз вiц цi Вiк тар ЛIС КО-

ВIЧ. — Вель мi хо чац ца, каб лю дзi 

Бе ла ру сi ца нi лi гэ ты мiр, бе раг лi 

яго i ра бi лi ўсё маг чы мае, каб ён 

заў сё ды па на ваў у на шых сем' ях, 

га ра дах i кра i не.

Ён рас тлу ма чыў, што кнi га вяр-

тае чы та ча на ста год дзе на зад i 

кра са моў на дэ ман струе, што i ў 

той час лю дзi жы лi ў ла дзе ад но 

з ад ным: шчы ра пра ца ва лi i мiр на 

су iс на ва лi.

— Мы па вiн ны пра цяг ваць мiр-

ныя тра ды цыi. У той жа час мы 

ба чым, што нам ёсць чым га на-

рыц ца — мы ру ха ем ся на пе рад, 

раз вi ва ем ся, — пад крэс лiў се на-

тар.

У асно ве аль бо ма — вя лi кая 

коль касць паш то вак i фо та здым-

каў кан ца па за мi ну ла га — па чат ку 

мi ну ла га ста год дзя з пры ват най 

ка лек цыi аў та ра пра ек та — вя-

до ма га гiс то ры ка i ка лек цы я не ра 

Ула дзi мi ра Лi ха дзе да ва.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

фо та Бел ТА і grodnonews.by.

Дзень го ра да ГроднаДзень го ра да Гродна

СВЯ ТОЧ НЫЯ ПА ДА РУН КI
Iн тэр ак тыў ны му зей, пом нiк свя то му Гу бер ту i прэ зен та цыя ўнi каль на га аль бо ма — 

у Грод не ад зна чы лi 892-i дзень на ра джэн ня

Пра фе сiй ны АлiмпПра фе сiй ны Алiмп

56 ПРЭ ТЭН ДЭН ТАЎ НА «НА СТАЎ НI КА ГО ДА»
Рэс пуб лi кан скi кон курс — кры нi ца но вых ду мак, iдэй i аў тар скiх ме то дык

Учо ра ў кра i не стар та ваў фi нал кон-

кур су пра фе сiй на га май стэр ства пе-

да го гаў «На стаў нiк го да Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь — 2020».

Рэс пуб лi кан скi кон курс пра во дзiц ца 

раз у тры га ды, i яго мож на раз гля даць як 

свое асаб лi вую спра ва зда чу за пе ры яд, які 

прайшоў. Ён па вi нен даць ад каз на га лоў-

нае пы тан не, а цi не ад стае на ша шко ла ад 

па трэб ча су? На раз вiц цё якiх кам пе тэн цый 

ро бяць стаў ку бе ла рус кiя пе да го гi? Цi ўлiч-

ва юць яны ад мет нас цi па ка лен няў Alfa i Z?

— Кож ны кон курс пра фе сiй на га май стэр-

ства дае маг чы масць рас крыць пе да га гiч-

ныя та лен ты, аб агуль нiць во пыт i транс ля-

ваць но выя пе да га гiч ныя прак ты кi на ўсю 

кра i ну, — пад крэс лi вае на мес нiк мi нiст ра 

аду ка цыi Аляк сандр КАД ЛУ БАЙ.

Фi нал кон кур су — гэ та не толь кi пра фе-

сiй ныя спа бор нiц твы пе да го гаў, дзе ад апош-

нiх па тра бу ец ца мак сi маль ная ма бi лi за цыя i 

кан цэнт ра цыя, умен не хут ка ары ен та вац ца i 

дзей нi чаць у не стан дарт най сi ту а цыi або ў не-

зна ё май аў ды то рыi i ўво гу ле не стан дарт насць 

мыс лен ня. Гэ та яшчэ i маг чы масць пра дэ ман-

стра ваць уся му гра мад ству, што на стаў нiк — 

унi каль ная пра фе сiя, якая па тра буе ад яе ўла-

даль нi ка мэ та на кi ра ва нас цi i са ма ад да на сцi, 

не звы чай най ду шэў най шчод рас цi, па ва гi i, 

са мае га лоў нае, лю бо вi да сва iх вуч няў.

З улi кам та го што ў ад бо рач ных ту рах 

(га рад скiм, ра ён ным i аб лас ным) па ўсёй 

кра i не ўзя ло ўдзел больш як 30 ты сяч ча ла-

век, а ў фi нал з iх вый шлi толь кi 56, мож на 

ўя вiць са бе, на коль кi вы со кае пра фе сiй нае 

май стэр ства бу дзе пра дэ ман стра ва на ў за-

ключ най част цы спа бор нiц тваў.

Пра рэк тар Ака дэ мii пас ля дып лом-

най аду ка цыi па на ву ко ва-ме та дыч най 

ра бо це, док тар пе да га гiч ных на вук, на-

мес нiк стар шы нi жу ры Га лi на НI КА ЛА ЕН-

КА рас ка за ла, што кон курс пра во дзiц ца ў 

вась мi прад мет ных на мi на цы ях. Але толь кi 

пе ра мож цы ў кож най з на мi на цый тра пяць 

у су пер фi нал. Ме на вi та з гэ тай «вась мёр кi» 

шчас лiў цаў i бу дзе вы бi рац ца «На стаў нiк 

го да». Ся род фi на лiс таў ёсць прад стаў нi кi 

гiм на зiй, лi цэ яў, га рад скiх i сель скiх школ.

«Усе ма юць вы шэй шую аду ка цыю. Ся-

рэд нi стаж пе да га гiч най дзей нас цi скла дае 

16 га доў. Най боль шы пе да га гiч ны стаж — 

29 га доў, а най мен шы — тры га ды. У лi ку фi-

на лiс таў — ча ты ры на стаў нi кi-ме та дыс ты, 

i 34 ма юць вы шэй шую ква лi фi ка цый ную 

ка тэ го рыю, — рас ка за ла Га лi на Нi ка ла ен-

ка. — Хоць прад стаў нiц тва муж чын у на-

 стаў нiц кiм кор пу се па кра i не ня знач нае, 

у фi на ле пе да го гаў-муж чын — 14 ча ла век, 

або 27 пра цэн таў ад агуль най коль кас цi. 

Ёсць ся род фi на лiс таў i тры пе да го гi, якiя 

ўдзель нi ча юць у рэс пуб лi кан скiм кон кур се 

ўжо дру гi раз. Са ма му во пыт на му пе да го-

гу — 52 га ды, а са ма му ма ла до му ўдзель-

нi ку фi наль ных спа бор нiц тваў — уся го 25  

га доў: гэ та Мак сiм Яў ла наў, на стаў нiк фi зi кi 

з мiн скай ся рэд няй шко лы № 45».

Як па ве да мiў стар шы ня жу ры кон кур су 

«На стаў нiк го да Рэс пуб лi кi Бе ла русь — 

2020», рэк тар БДПУ, док тар пе да га гiч-

ных на вук, пра фе сар Аляк сандр ЖУК, 

у фi на ле пе да го гам да вя дзец ца пра вес цi 

два ўро кi ў не зна ё май дзi ця чай аў ды то рыi, 

пры чым адзiн з iх — па тэ ме, пра па на ва най 

жу ры. А на пад рых тоў ку да «iм пра вi за цыi» ў 

iх фак тыч на толь кi ноч. Жу ры бу дзе ацэнь-

ваць, на коль кi на стаў нi кi глы бо ка ве да юць 

свой прад мет, як яны ва ло да юць су час ны мi 

пе да га гiч ны мi тэх на ло гi я мi, цi зна хо дзяц ца 

ў трэн дзе iн фар ма ты за цыi, як уме юць пра-

ца ваць у не зна ё май дзi ця чай аў ды то рыi, 

iх здоль насць уклю чыць усiх на ву чэн цаў у 

ву чэб на-па зна валь ную дзей насць i iн шыя 

важ ныя пра фе сiй ныя ас пек ты...

Акра мя та го, кан кур сан ты пра вя дуць 

май стар-кла сы для сту дэн таў — сва iх бу-

ду чых ка лег, iх ча кае псi ха ла гiч нае i пе да-

га гiч нае тэс цi ра ван не.

Бу дуць так са ма ацэнь вац ца i асабістыя 

якас цi пе да го гаў: аду ка ва насць, агуль ная 

куль ту ра, эру ды цыя, умен не ся бе па да-

ваць. Тым больш што ў су пер фi на ле ўсё 

дзей ства пе ра ня сец ца на сцэ ну Ака дэ мii 

пас ля дып лом най аду ка цыi, i тут, вя до ма, 

ар тыс тыч ны та лент i ха рыз ма пе да го гам 

не за шко дзяць.

Iх ча кае мi нi-ўрок на сцэ не (яго тэ ма так-

са ма ста не вя до мая толь кi на пя рэ дад нi), дзе 

ў ро лi вуч няў бу дуць вы сту паць ка ле гi па 

фi на ле, пуб лiч нае вы ступ лен не з аса бiс тым 

по гля дам на сiс тэ му аду ка цыi i пе да га гiч ная 

прэс-кан фе рэн цыя, пад час якой кан кур сан-

ты бу дуць ад каз ваць на пы тан нi жу ры. Тут 

су пер фi на лiс там да вя дзец ца пра дэ ман стра-

ваць не толь кi сваю пе да га гiч ную эру ды цыю, 

але i iм гнен ную рэ ак цыю, бо ў што дзён най 

ра бо це жыц цё па ста ян на пад кiд вае пе да го-

гам не стан дарт ныя сi ту а цыi...

Iм ёны су пер фi на лiс таў — пе ра мож цаў 

у кож най з на мi на цый — ста нуць вя до мыя 

29 ве рас ня. А iмя но ва га ўла даль нi ка зван-

ня «На стаў нiк го да» аб вес цяць 2 каст рыч-

нi ка — на пя рэ дад нi пра фе сiй на га свя та 

пе да го гаў. Да рэ чы, пе ра мож ца атры мае 

так са ма i клю чы ад но вень ка га аў та ма бi-

ля Geely.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Урок на сцэ не, без умоў на, — са мае яр кае кон курс нае вы пра ба ван не ў су пер фi на ле. 
Су пер фi нал кон кур су «На стаў нiк го да — 2017».
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