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Зіма ў гасцінным дворыку

Андрэй КУНЦЭВІЧ,
намеснік кіраўніка
Адміністрацыі Прэзідэнта:

«Фарміруючы вобраз
Беларусі будучага,
неабходна ўлічваць,
што вырасла новае
пакаленне — больш
прасунутае і амбіцыйнае,
больш індывідуалістычнае,
адкрытае ўсяму свету,
а таму, магчыма, і больш
слабае. Яны хочуць будаваць
дзяржаву ў смартфоне,
актыўна ўкараняючы
лічбавыя тэхналогіі
ў штодзённае жыццё.
Для іх важна бачыць
дзяржаву партнёрам,
умацоўваючы дыялог
і ўзаемны давер дзяржаўных
інстытутаў і грамадства.
Хачу заўважыць,
што гэтыя і іншыя
пазіцыі адлюстраваны
ў прапанаванай Праграме
на наступнае пяцігоддзе.
Больш за тое, аб'яўлены
Прэзідэнтам Год народнага
адзінства толькі ўзмоцніць
гэты трэнд і дасць
магчымасць уключыць
у працэс выпрацоўкі
і рэалізацыі патрэбных
для краіны рашэнняў
шырокае кола неабыякавых,
актыўных людзей.
Бо адзінства — гэта не калі
ўсе думаюць аднолькава,
а калі ёсць агульная мэта,
агульная ідэя, накіраваная
не на разбурэнне,
а на захаванне
і прымнажэнне
ўжо зробленага...»

КОРАТКА
• Пяць мадэляў трактароў МТЗ прайшло сертыфікацыйныя выпрабаванні для выхаду на рынак
Еўрапейскага саюза.
• «Зімовы маршрут»
БРСМ стартуе ў Гродне
23 студзеня.
• Санаторыі і аздараўлен чыя цэнт ры БЧ
у 2020 го дзе пры ня лі
больш за 14,5 тыс. чалавек.
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Дзесяць гадоў таму Антаніна СТЭЛЬМАХ, калі выйшла на заслужаны адпачынак, вярнулася ў вёску свайго дзяцінства — Замошша
Чашніцкага раёна, быццам бы ведала, што стане тут запатрабаванай — старэйшынай невялікага населенага пункта. Для месцічаў,
а цяпер у вёсцы іх пражывае толькі восем, Антаніна Аляксандраўна
стала самым надзейным сябрам, нават, можна сказаць, родным чалавекам. Вяртаючыся на радзіму, яна яшчэ не ведала, што яе чакаюць
цікавая пошукавая работа і стварэнне летапісу сваёй малой радзімы. Дзякуючы Антаніне Стэльмах і яе захапленню мінулым, вялікімі

і малымі падзеямі і выбітнымі продкамі-землякамі сабрана вялікая
колькасць інфармацыі для кнігі-альманаха (выданне ўжо ўбачыла
свет два гады таму). Цяпер старэйшына рупіцца, каб папоўніць летапіс новымі звесткамі і фактамі, якія абавязкова ўвойдуць у будучае
перавыданне гэтага зборніка.
На сваім падворку, калі зіма пачынае гаспадарыць ва ўсю моц,
Антаніна заўсёды лепіць снегавіка. Вось і сёлета ў Замошшы таксама
з'явіўся гэты добры і вясёлы сімвал зімы.

Педагагічная майстэрня

Дабрыня

Ці можна паміж імі
паставіць знак роўнасці?

ЭФЕКТНЫ
І ЭФЕКТЫЎНЫ ЎРОК
Па самых прыблізных падліках,
за час сваёй вучобы ў школе дзіця наведвае больш як 10 тысяч
самых розных урокаў. Як гэтым
бясцэнным патэнцыялам распараджаюцца настаўнікі?

НЕ ЗДЗІВІЦЬ, А НАВУЧЫЦЬ!
Ёсць тры блізкія абазначэнні ўрока: эфектны, выніковы і эфектыўны.
Ці ёсць паміж імі розніца?
— Эфектны — той, які кідаецца ў
вочы, запамінаецца. Але на такім занятку акцэнты перамяшчаюцца на знешні антураж, — разважае прафесар
кафедры педагогікі і менеджменту
адукацыі Акадэміі паслядыпломнай
адукацыі Мікалай ЗАПРУДСКІ. —
Чаму некаторыя аў тары адкрытых
урокаў аддаюць перавагу эфектнасці?
Па-першае, фармалізм — характэрная асаблівасць паводзін і дзейнасці

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

многіх людзей. Па-другое, ёсць у настаўнікаў натуральнае жаданне падабацца знешнім экспертам: адміністрацыі, калегам, членам журы ці экзаменацыйнай камісіі. Яны лічаць, што тыя
хочуць убачыць менавіта эфектнасць,
і таму можна разлічваць на высокія балы. Па-трэцяе, сапраўды сустракаюцца такія ацэншчыкі, для якіх бачнасць
кіпучай дзейнасці настаўніка больш
важная за работу вучняў. Я з'яўляюся членам журы Рэспубліканскага
конкурсу прафесійнага майстэрства
педагогаў «Настаўнік года Рэспублікі
Беларусь» з 1990-х гадоў і заўважаю,
што для некаторых маіх калег важна,
каб настаўнік на ўроку дамінаваў, але
з кожным годам такіх членаў журы
становіцца менш, бо на ўроку важна не здзівіць інавацыйнымі прыёмамі і сродкамі навучання,
а навучыць!
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Дапамога — ёсць!
Чым займаецца гэтай зімой
Беларускі Чырвоны Крыж

Нядаўнія маразы для многіх сталі выпрабаваннем на трываласць. Асабліва цяжка перажыць капрызы нашай зімы
найбольш уразлівым катэгорыям грамадзян — у першую
чаргу так званым асобам без пэўнага месца жыхарства, або
папросту бяздомным. Менавіта людзі, у якіх няма даху над
галавой, у першую чаргу маюць патрэбу ў падтрымцы ў экстрэмальных умовах надвор'я — і ім на дапамогу прыйшлі
валанцёры Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа. Пра
гэты і іншыя напрамкі работы мы гутарым з афіцыйным
прадстаўніком Беларускага Чырвонага Крыжа
Віталем ДЭМБОЎСКІМ.
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