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Чагlавек давярае компасу, бо ведае, што ён
пака)а верны Ir:лях Та< if жыццi. Любоlцу чала-
Belgl патрэбна нейкая апора, цвёрдае перака-
нанне або мэта, каб сцпiць на правiльны шlruж
i Hi ! якiм разе не сысцi з я го. Ёсць у дз.ярх<аfнай
установе адкацыi "ýдзевiцкая сярэдняя шко-
ла' TaKi компас,якi дапамагае вlнням да<оfна
!збагачацца, гарманiчна fспрымаць,накtколь-
ны свет,усведамrlяць адказнасць за свае}чынкi,
рабiць правiльны маральны выбар."Компас душы". Так называецца нац
арыгiнмьны электронны iнфармацыйна-
мегадьlчны рэq/рс - асветнiцкi сайт пада<о!на-
маральным выхаваннi.
Першы яго напрамак - дарога да храма.

Прадстаfлена карта правасла!ных храма}
Мастоiскага раёна з ix апiсаннем. Нашы
вучнi здзяйсняюць азнаrIмленчыя паездкi i
экскурсii да культурна- гiстарычных помнiкаi
i правасла!ных святыняf Мастоfскага раёна i

фодзенскай вобласцi.,.Щдць магчымасць звJlр-
цл{ца да гiстарычна традыцыйньж дп<оfных i
Iульт),рньlх каштоfнасця$ беларускага народа,

ддсваiхкаранё},ддсваёй малIой радзiмы - гэта
значыць адцл{ь той дл< яднання, якi за!сёды
бь$ уласцiвы беларусам.
Другi напрамак - ypoKi правасла!я. Ва

fcTaHoBe адл<ацыi арганiзаваны лекторый па
маральным вьжаваннi. Медьштэка fr<лючае
f сябе мастацкiя iдакументмьнья фiльмы
пра праваслаfных святых i святынi свеry,
прэзентацыi пра храмы Бегlарусi, бiблейскiя
мультфiльмы, вiдэафiльмы дп<оfнага змесry
прьlтчы.
фэцi напрамак - даtоiна-маральнае выха-

ванне вtнняliу прашсе вучэбнай i пазаqучэбнай
дзейнасф. Сdбрана калекцьи мет4дычных рас-
працовсtк наш ьж педдгоrаf.
Штогод ва fcTaHoBe адп<ацыi арганiзавана

работа факультаты}нага курса "Асновы
праваслаfнай щшьц42ы". Сярод форм правя-
дзення факультать$ных заняткаf асаблiвай
папуJutрнасцю карыстаюцца завочньlя пада-
ро)юкы, дысгц/ты, напiсанне рэфератаi i твор-
чых рабо1 q/стрэчы са святаром.
Знаёмства школьнiкаi з рэлiгiйнымi

традыц1,1ямi праз факультатьrfны курс, без
cyMHeHHrI, толькi }збагачае ix уцпраны свет
i з'яfляецца фундаментальным момантам
цlп,tанiтарнай адкацыi.
I0вснья гадзiны, вьжам!чья мерапрьlемствы,

якiя !ключаюць у сябе fpoKi правасла}нага
краязнаfства, падарожжы па любiмай
квiтнеючай Беларусi, гадзiны зносiн, ypoKi
маральнасцi, ралявья ryльнi, практыц/мы па
культ)ры зносiн накiраваны на !свqдамленне
t<ашто!насlцf )кыцLи.
Кол<ны тьlдзень у бiблiятэцьI праходзяць

пасяджэннi лiтараryрнай гасцiнай. На мера-
прыемствы запрашаецца протаiерэй I-{apK-

вы Нарадх<эння Прасвятой Багародзiцы аг.
Гудзевiчы Мiкмай Сень, якi распавядае пра
важнасць глыбокага дп<о!нага )l<ыцця чалавека,
яго грамадзянскага абавязку перад Радзiмай.

Чацвёрты напрамак - праваслаfны к€чuIн-
дар. Щlа<оfны свет мы iзбагачаем захаваннем
тых традыцый i абрадаf, якiя перадаюцца з
паGtленнrI ! пакаленне. ,Щдцнэнне дзяцей да
духо!на-мар;иьных традыцый праходзiць
праз арганiзацыю мастацка-прадlктьýнай
дзейнасцi. Стала традыцыяй праводзiць
тэатрмiзаванае прадстаfленне "Iýlдоiнае
чараfнiщва капяднай казкi", свята "Масленilр",
свята "Вялiцдзень - свята светлага Хрыстовага
fваскрэсення" i пазнавальна-гульнявую прара-
му " Велiкодная раддсць".

Удзелl дзяцейуакцыi "Наш праваслаfны храм",
святкаваннi памятньж дзён дзеячф Беларускай
Праваслфнай Шрквы зýляецца неад'емнай
часткай дл<оfна-маральнага BbIxaBaHHrI.
Усе напрамкi нашага компаса дапамага-

юць в)лнямавалодаць дп<оfна-маральнымi
якасlцмi: уменнем аказваць ддпамогуяк блiзкiм,
так i малазнаёмым людзям, сумленнасцю,
пра!дзiвасцю, спагадай, дабрынёй. Валанцёр-
ская дзейнасць захаIlJие Ycix.
2OZ1 год - Псд народнага адзiнства. 3ryр-

таванасць, смiдарнасць i }заемаразуменне
бе.ларусаf, аб яднаньlх гiсторыяй, тр4дыцыямi,
Iqпьц42ай, ацlльнай павагай, iMKHeHHe заfсёды
заставацца нацьшй i быць часцiнкай адзiнства
з iншымi. TaKiM мы бачым наша маладое па-
каленне.

Марына БАТВIНОУСКАЯ,
HaMecHiK дырэктара па вlнэбнай рабоце

,ЩА "ýлзевiцкая сярэдняя цIкола''

КомпаG душьl
ОМПаС - МaUIеНЬКаЯ ПРЬUrаДа, ЯК.lЯ
змяшчаецца f ддонi. 3 дrпамоrай
пад.lрожнiц якi забryдзýся, можа
выбрацlца з ])ддчару лесу.


