
Аблосны злёт нородных
музеяi ycToHoi одукоцыi,
прысвечоны Году нqроднqго
одзiнство. пройшоi
но Гродзеншчыне.
fiлёт стаУ традыцыйным i пра-

{ходзiць раз на два гады па-
l:| чынаючьi з 201 1 -га, сёлет-
Hi - пяты. Kipa!,HiKi i члены савета!
народных музеяi сустракаюцца, каб
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пазнаёмiцца з дзейнасцю кале[ аб-
мяняцца вопытам па выкарыстан-
Hi новых форм музейнай педагогiкi.
Народныя музеi устано! адукацыi
вобласцi дзякуючы педагогам-эн-
ryзiястам сталi цэнтрамi работы
культурна-адукацыйнага i героiка-
патрыятычнага KipyHKy, Туr дзецi да-
лучаюцца да диоУных i кульryрных
кашто!насцей, нацыянальных тра-
дыцый, пачынаюць больш цiкавiцца
кульryрай Беларусi,

Арганiзатарамi мерапрыем-
ства выступiлi гало!нае !пра!лен-
не адукацыi Гродзенскага аблвы-
канкама i абласны.l-J,энтр ryрызму
i краязна!ства. Праходзiла яно на
базе Пугрышка!скай сярэдняй
школы Гродзенскага раёна.

Адкрываючы злёт, начальнiк ад-
дзела выхава!чай i сацыяльнай ра-
боты гало!нага !пра!лення адука-
цыi Гродзенскага аблвыканкама
Вольга Ненартовiч падкрэслiла,
што ! школьных музеях пра-
цуюць таленавiтыя, апанта-
ныя сваёй справай людзi.

- Вельмi вакна, што
ix справа падтрымлiваец-
ца органамi Улады, знахо-
дзiць водryк у сэрцах дзя-
цей, i прыемна, калi яшчэ
i заахвочваецца !знагаро-

н

цый удзяляецца вялiкая !вага.
Злёт - творчая пляцо!ка для плён-
ных зносiн, абмеркавання цырока-
га спекгра прафесiйных пытання! i,

безумо!на, дэманстрацыi вопыry.
З дзейнасцю народных му-

зея! устано! адукацыi Гродзен-
скай вобласцi У 2019-2021 гадах
пазнаёмiла HaMecHiK дырэктара
па вучэбна-выхава!чай рабоце
абласнога l-]энтра турызму i края-
зна!ства Наталля Сызранцава.

- Народныя музеi
па праве носяць гэтае
званне: MeHaBiTa туг
працуюць неабыяка-
выя да музейнай спра-
вы людзi, пад кiраУнiцт-
вам якiх сабрана
вялiкая колькасць каш-
то!ных экспаната!, вя-
дзецца акты!ная да-
следчая, экскурсiйная
i асветнiцкая работа,

l
плентамi iнтэрактыVнай
дзейнасцi - вось няпо!-
ны пералiк новых цiкавых
форм работы з вучнямi,
узаемадзеяння з а!дыто-
рыяй, якiя былi прапана-
ваны нашымi педагога-
Mi, - расказала Наталля
Сызранцава.

Кожны народны му-
зей Гродзеншчыны ства-
ры! сваю выхава!чую i
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даследчыкi прымаюць удзел у
рэспублiканскiх конкурсах.

У рамках рэспублiканскай акцыi
"Вялiкай Перамозе - 75!"на кон-
курсе плузея! баявой славы ! MiHy-
лым годзе пераможцамi i прызёра-
Mi сталi народныя музеi сярэднiх
школ N9 4 iмя П.Батава Слонiма,
N9 '1 Шчучына, N9 '1 Ашмян. Пад-
час рэалiзацыi акцыi "Я гэты край
Радзiмаю заву" i Mai 2021 года былi
падведзены вынiкi рэспублiканска-
га конкурсу этнаграфiчных музея!
устано! адукацыi. З 9 прызавых
месцаУ З атрымалi народныя музеi
Гродзеншчыны: Новадзявяткавiц-

кай сярэдняй школы,
сярэдняй школы N9 "|

пп,Рось i Лойка!скай
сярэдняй школы.

Даследчая i му-
зейная дзейнасць Гро-
дзеншчыны на вы-
coKiM узро!,нi была
прадэманстрава-
на ! кастрычнiку Mi-
нулага года V рамках
святкавання 90-годдзя
Рэспублiканскага цэн-

тра экалOгii i краязна!ства на мiж-
народнай навукова-практычнай
канферэнцыi "Дадатковая адука-
цыя дзяцей i моладзi. Традыцыi i

поыярытэтныя напрамкi развiц-
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рыстанне, напрыклад, у форме
вiрryальных музея!, дзе Утрым-
лiваюцца якасныя выявы экс-
паната! з указаннем ix месца-
знаходжання, суправадхальная i

тлумачальная iнФармацыя,
CBaiM вопытам пошукава-да-

следчай дзейнасцi школьнага му-
зея на злёце падзялiлася KipalHiK
народнага гiстарычна-краязна!-
чага музея сярэдняй школы N9 '1

Poci Ва!кавыскага раёна Валянцi-
на Слуцкая. lмкнучыся знайсцi iH-

фармацыю пра салдат, пахаваных
у брацкай магiле, пра тых, хто выз-
валя! Рось у час Вялiкай Айчын-
най вайны, туг наладзiлi сувязь з
замежнымi lcTaHoBaMi адукацыi, у
прыватнасцi, з адной з гiмназiй Ма-
сквы. У планах - правядзенне ан-
лайн-канферэнцыi. Вынiкам пошу-
кавай дзейнасцi сталi даследчыя
работы, распрацаваныя экскурсii,
папа!ненне экспазiцыi музея,

Народны краязна!чы му-
зей "ýыяменты да!нiны" Нова-
дзявяткавiцкай сярэдняй школы
Слонiмскага раёна
MaHafraM Алегам Н

сябруе
авiцкiм

з кас-
i гана-

рыцца трыма фотаздымкамi шко-
лы, якiя пабывалi ! космасе, пра
што расказала KipalHiK музея Тац-
цяна Ракуць. Невялiчкая !станова
адукацыi на ]00 вучня!, дзякую-
чы даследаванням людзей, неа-
быякавых да гiсторыi сваёй малой
радзiмы, цяпер мае летапiс
лы за З44 гады.

Лiтараryрна-краязна!чы му-
зей Алаiзы Пашкевiч (Цёткi) Аст-
рынскай сярэдняй школы iмя
А.Пашкевiч Шчучынскага раё-
на - адзiны ! Беларусi музей [tёт-
Ki. Яго KipalHiK Ала Балобан рас-
казала, што сярод экспаната!
ёсць прыхыццёвае выданне та-
ленавiтай беларускай паэтэсы,а экскурсанты, выкарыста!шы
QR-код, маюць магчымасць пра-
чытаць творы l-]ёткi ! арыгiна-
ле, прыняць удзел у iнтэракты!-
ных экскурсiях, музейных уроках.
Ала Балобан падкрэслiла, што
школьны мчзей cTav вiзiтнай кар-

I

адукацыйную мето-
дыку, Работа пра-
водзiцца !, форме
экскурсiй, музейных
урока!, фестываля!,
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не адукацыi Гродзенскага аблвы-
канкама i абласны L{энтр турызму
i краязна!ства. Праходзiла яно на
базе Пугрышка!скай сярэдняй
школы Гродзенскага раёна.

{дкрываючы злёт, начальнiк ад-
дзела выхава!чай i сацыяльнай ра-
боты гало!нага !пра!лення адука-
цыi Гродзенскага аблвыканкама
Вольга Ненартовiч падкрэслiла.
што ! школьных музеях пра-
цуюць таlенавiтыя, апанта-
ныя сваёй справай людзi,

- Вельмi вa>кна, што
ix справа падтрымлiваец-
ца органамi !лады, знахо-
дзiць водryк у сэрцах дзя-
цей, i прыемна, калi яшчэ
i заахвочваецца Узнагаро-
дамi як на мясцовым, так
i на рэспублiканскiм уз-
polHi. З З1 8 музея!, i 70 му-
зейных пакоя! устано!
агульнай сярэдняй i пра-
фесiйна-тэхнiчнай адука-
цыi З4 носяць ганаровае
званне "народны". Мы раз-
умеем, што за гэтым стаiць вялiкая,
адказная, карпатлiвая штодзённая
работа !cix, уключаючы педага-
гiчныя калекгывы i наврэнцаУ. За
гэта iM вялiкi дзякуй, - адзначьша
Вольга Ненартовiч.

Як расказала метадыст аллзе-
ла спорry ryрызму i краязна!ст-
ва Гродзенскага раённага цэнтра
творчасцi дзяцей i моладзi Алена
Тышчанка, у Гродзенскiм раёне,
дзе створаны i працуюць 23 музеi
i 3 музейныя пакоi, з якiх 2 - на-
родныя, развiццю музейнай спра-
вы, захаванню народных трады-

званне: MeHaBiTa rл
працуюць неабыяка-
выя да музейнай спра-
вы людзi, пад кiра!нiцт-
вам якiх сабрана
вялiкая колькасць каш-
то!ных экспаната!, вя-
дзецца акты!ная да-
следчая, экскурсiйная
i асветнiцкая работа,

Найвахнейшы аспект дзейнасцi
народных музея! - адукацыйны.
Ен прадугледхвае атрыманне да-
даткоqых або альтэрнаты!ных ве-
да!, якiя немагчыма або не ! по!-
най меры можна атрымаць у iншых
адукацыйных установах. MeHaBiTa
з гэтай мэтай былi арганiзаваны
абласныя i занальныя еемiнары
для KipalHiKo! музеяу, дзе мохна
было на практыцы !бачыць новыя
падыходы да музейнай дзейнас-
цi. Гiстарычная рэканструкцыя,
тэатралiзацыя- персанiфiкацыя,
вечар-партрэт, экскурсii з эле-

кай сярэдняй школы,
сярэдняй школы N9 ]

пп.Рось i Лойка!скай
сярэдняй школы.

Даследчая i му-
зейная дзейнасць Гро-
дзеншчыны на вы-
coKiM узроУнi была
прадэманстрава-
на ! кастрычнiку Mi-
нулага года ! рамках
святкавання 90-годдзя
Рэспублiканскага цэн-

тра экалогii i краязна!ства на мiж-
народнай навукова-практычнай
канферэнцыi "Дадатковая адука-
цыя дзяцей i моладзi. Традыцыi i

прыярытэтныя напрамкi развiц-
ця", дзе найстарэйшы захавальнiк
фонда!, народнага музея сярэд-
няй школы г.п. Mip Карэлiцкага
раёна Валерый Брант падзялi!ся
вопытам работы школьнага музея
па фармiраваннi !стойлiвай цiка-
васцi да гiсторыi малой радзiмы.

На Vll форуме рэгiёна! Белару-
ci i Pacii права прадставiць школь-
ныя музеi Беларусi было прада-
ста!лена вучанiцы Лунненскай
сярэдняй школы iмя l.Шарамета
Масто!скага раёна KceHii Навiц-
кай, У рамках экспазiцыi таксама
была паказана iнтэракгы!ная кар-
та BoiHcKix пахавання! i форм уве-
кавечання Гродзенскай вобласцi.

Ва !становах адукацыi право-
дзiцца маштабная работа па
lKapaHeHHi найно!шых iнфар-
мацыйных тэхналогiй ва Усе
сферы дзейнасцi музея!, што
прадуглеФквае ix акты!нае выка-

быякавыхда гiсторыi сваёй малой 
|

радзiмы, цяпер мае летапiс шко,.L
лы за 344 гады. ,{

адукацыйную мето-
дыку. Работа пра-
водзiцца У форме
экскурсiй, музейных
урока!, фестываляfl
сустрэч з цiкавымi
людзьмi, музейных
свят. Так, напрыкJlад,
у народным кра-
язна!чым музеi
"Вытокi" Малабера-
ставiцкай сярэдняй
школы i народным

музеi "Ашмяны: падзеi, людзi"
сярэдняй школы N9 2 Ашмян рас-
працаваны заняткi ! выглядзе
квест-ryльня!, У народных му-
зеях Лунненскай сярэдняй школы
iмя lBaHa Шарамета Масто!скага
раёна i Наваельнянскай сярэдняф
школы ,Щзятла!скага раёна пе-
дагогi акты!на выкарысто!ваюць
прыём, калi экспазiцыя ахывае.

Штогод больш за 300 наву-
чэнца! прадста!ляюць свае ра-
боты ! 25 краязна!чых секцыях на
абласной краязна!чай канферэн-
цыi "Край гарадзенскi". Юныя

Лiтараryрна-краязна!чы му-
зей Алаiзы Пашкевiч (Щёткi) Аст-
рынскай сярэдняй школы iмя
А. Пашкевiч Шчучынскага раё-
на - адзiны ! Беларусi музей L{ё1-
Ki, Яго KipalHiK Ала Балобан рас-
казала, што сярод экспаната!
ёсць прыхыццёвае выданне та-
ленавiтай беларускай паэтэсы,
а экскурсанты, выкарыста!шы
QR-код, маюць магчымасць пра-
чытаць творы L{ёткi ! арыгiна-
ле, прыняць удзел у iнтэракты!-
ных экскурсiях, музейных уроках.
Ала Балобан падкрэслiла, што
школьны музей ста! вiзiтнай кар-
ткай пасёлка, важным звяном яго
кульryрнага жыцця, пляцо!кай
для зносiн, творчасцi i дыялогу,
мае сапра!дных партнёра! сярод
мясцовых хыхаро!.

Удзельнiкi злёту наведалi
гiстарычна- краязна!чы
"Спадчына" Пугрышка!скай
рэдняй школы i народны лiта-
ратурна-краязна!чы музей iмя
М.Васiлька Скiдзельскага дзяр-
ха!нага сельскагаспадарчага
прафесiйнага лiцэя, пазнаёмiлiся
з прэзентацыяй народнага комп-
лекснага краязна!чага музея "Вы-
ToKi" Лойка!скай сярэдняй школы
Гродзенскага раёна.

Прыемным момантам ста-
ла атрыманне KipalHiKaMi музея!
заслужаных узнагарод, якiя !ру-
чыла Аксана Калаур, дырэктар
Гродзенскага абласнога цэнтра
турызму i краязна!ства.


