
-,
*

э-
&
ý,

)

]:

:;';
fi

)

Азёркоiскоя сярэдняя lцколо з веросня
20l8 годо процуе нод рэолiзоцыяй
рэспублiконскоrо iновоцыйноrо
проекто ОУкороненне этнокультурных
тэхнологiй для пqшырэння i iзбоrочэння
одукоцыйного оGяродцзя iстоновы
одукоцыi".

t навацыйная дзейнасць мяняе традыцыйную
t кiра!,нiцкую пiрамiду i на першы план выводзiць
l педагога i выхаванца!, KipalHiKo!,, ix прафесiй-
ныя запыты i патрэбы. А рухальнай сiлай развiцця
!становы адукацыi становяцца не нацiск, а рэаль-
ны творчы патэнцыял педагогаУ: ix рос1 адносi-
ны да працы, здольнасцi раскрываць патэнцы-
яльныя магчымасцi выхаванца!. .Щоказам гэтага
чарговы раз ста! iнавацыйны чэлендх "Традыцыi
i наватарства: ствараючы новае, захо!ваем вопь!т
мiнулага", якi праводзi!ся ! нашай школе з 1 па 5
лютага. Назiраючы за працай педагога! i вучня!,
прыйшлi да высновы, што творчасць i крэаты!-
насць нашых педагога! толькi прымнахаюцца. I

калi яны працуюць у камандзе, нарадхаюцца но-
выя iдэi, праекты i шляхi ix рэалiзацыi.

А зараз крыху падрабязней пра тое, чым зай-
малiся вучнi i HacTalHiKi на працяry тыдня. Спачатку
бы! распрацаваны план, згодна з якiм кожны дзень
праводзiлiся цiкавыя мерапрыемствы як для вуч-
ня!, так i для педагога!. У першы дзень HacTalHiKi -
Удзельнiкi iнавацыйнага праекта правялi эксlryрс па
старонках зборнiка "lнавацыйная адукацыйная пра-
ктыка як рэсурс развiцця", якi быУ выдадзены па
матэрыялах рэспублiканскай канферэнцыi, Больш
за 270 артыкула! змешчана на старонках збор-
HiKa. Вопы1 якiм дзеляцца HacTalHiKi з розных рэгiё-
на! краiны, мохна выкарысто!ваць у сваёй працы.
,Щля HacTalHiKa! працавала дыялогавая пляцо!ка
"Праблемы, пытаннi, шляхi вырашэння". Адля вуч-
ня! 1-га класа Т,М.Шалястовiч правяла цiкавае ме-

рапрыемства - quirk-настройку "Як

у нашай бабкi смачныя аладкi". Вуч-
Hi ryлялi У розныя ryльнi, спявалi бе-
ларускiя песнi, адгадвалi загадкi i, вя-
дома, частавалiся аладкамi, Клас бы!
святочна !прыгожаны, наста!нiца ап-
ранра ! нацыянальны касцюм, усё
гэта ствар;tла патрэбны настрой. У
вучня! засталiся прыемныя lpaxaHHi,
яны набылi веды пра звычаi i абрады
беларуса!, якiя яны будуць паглыб-
ляць з кохным днём.

.0,ля вучня! 4 класа прайшо!
крэаты!ны забег "Па сцежках спад-
чыны" ! форме квеста (HacTalHiK
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Т.В.Пчэльнiк). Лiчу, што гэта цiкавая форма рабо-
ты для вучняi рознага !зросry. З задавальненнем
дзецi !ключылiся ! рабоry, шукаючы скарбы род-
нага краю, якiя ! выглядзе падказак былi размеш-
чаны па YciM класе. 3абег атрыма!ся на самай
справе крэаты!ным. Вучнi зрабiлi выснову, што
павiнны захоУваць нашу спадчыну i перадаваць яе
iншым пакаленням, а таксама назвалi, якая спад-
чына засталася нам ад нашых продкаУ: загадкi,
прыказкi, калыханкi, святы, гульнi i iнш.

Вучнi 9-1 1 класа! сабралiся на пасяджэннi клу-
ба iнтэлекryальнага беларуса (КlБ), дзе размаУля-
лi пра фальклор i не толькi ! карчме дзядзькi CaHi.
Мерапрыемства рыrгавалi разам з вучнямi на-
cTalHiKi Т,А, Галавач, l.А. Гарбацэвiч, А.А. Шалястовiч
(ён ха гаспадар карчмы дзядька Саня). Памiх са-
бой спаборнiчалi дзве каманды вучня! * "Азёр-
ка!скiя дранiкi" i "Азёрка!скiя ламанцы". Тэма
пасядхэння - "Фальклор, фальклор - душа на-
рода". Чаго толькi не давялося рабiць вучням! Яны
прадста!лялi свае каманды, удзельнiчалi ! конкур-
сах "Спадчына", "Гiстарычны", "Работнiкi" i iнш. Ка-
пiтаны апынулiся ! карале!стве крывых люстэркаfl
усе разам танцавалi флэш-моб пад беларускiя на-
родныя песнi. Вельмi цiкавымi былi конкурсы "Што
у чорнай скрынi?" i "Пазнай беларускiя стравы !
вершы Н.Гiлевiча". А KoHlrypc "Мой родны куг, як
ты мне мiлы.,.", дзе вучням неабходна было з за-
вязанымi вачыма намаляваць сваю малую радзiму,
прайшоУ надзвычай весела, малюнкi нашых маста-
ко! высока ацанiлi члены журы. У вынiку перамаглi
"Азёрка!скiя дранiкi".

Падведзены вынiкi i зроблены высновы: мы !се
павiнны вывучаць i шанаваць родную мову, нашу
спадчыни каб не страцiць права звацца беларусамi,

Рэгiна ДРАВlЦА,
HaMecHiK дырэктара
па вучэбнай рабоце

Азёркаiскай сярэдняй lлколы
Масто}скага раёна.
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