
Вярнулiся на малукl радзiму
r/ Прыклад для iншых

Wа W2O l7 rолзе
Ъ дfl Песка}скi ВПК

:е"""-'_* д,зilцчы сад-
;,ff СЯРЭДНЯЯ ШКОЛа
-r закончылi

дзесяць выrцlскнiко},
v якiх я бьlла KJIaCHblM
'Kipa}HiKoM. Чацвёра
з ix вырашьlлi стаць
педдrоrамi.

У гэтым годзе тры дзя}чыны
закончылi фодзенсrd дзярх<ýны
fнiверсiтэт iмя Янкi ýпмы i зно!
перасцпiлi парог школы, ме Рко
!якасцi HacTafHiKa.
Аюкмiка фасько - настаfнiца

пачатковых класаf у сярэдняй
школе N9Z г.масты, Кацяры-
на Капач вьlкладае гiсторыю i

грамадазна!ства ! гiмназii Ns 1

г. Масты, Марыя Грыгарэн-
ка - наста!нiца xiMii i бiялогii
ПравамасJо!скай сярэдняй
школы. Маргарыта Чарнiцкая,
закончьýшы Ваfr<авыскi каледж
установы адlкацыi "Гродзенскi

дзярл<а!ны fнiверсiтэт iмя Янкi

ýпмы", ужо другi год працуе
выхавацелем дзilцчага садд Ne 8 5
г. фодна.
- Мае вучнi за!я<ды будуць

для мяне самыя лепшыя, i я з
першых дзён буду старацца
арганiзо!ваць сваю пра_lу TaKiM
чьIнам, каб iM было цiкава на

fpoKM. Унiкмьнасць выlfiадан-

ня f пачат(овых класах у тым,
што я, як HacTafHiK, не абмех<а-
вана ! творчасцi i эксперымен-
таХ: МОЖНа ПаДаВацЬ МаТЭРЬlяЛ
i арrанiзо!ваць сваю пpally на

Ypoкy i па-за iM так, каб вlноба
ператварылася f захапляльную
ryльню, - гаворыць Анжмiка
фасько.
- Напэ}на, кожны HacгayrllKMa-

PDIЧD, l\cv Dplпll\cuvr /rr v

працы былi блiскучыя вучнi,
якiя смела i }пэ!нена глядзелi
б у за}трашнi дзень. Я цвёрда
ведаю адно: колькi б часу Hi

прайшло, я буду !парта адточ-
ваць майстэрства, каб у сваёй
гмерэi вlпня! у мяне было як
мага больш шэдэ!раf, - дзелIiцца
cBaiMi дlмкамi Ка-црына Копач.
А Марьи Грыгарэнка развокае:
- Мне здаецца, што толькi ча-

лавек, якi шчыра любiць дзяцей,
мае права працаваць у школе.
Перакананая ! тым, што любоi
да навучэнцаУ, iMKHeHHe ix
разумець, уменне развiваць у
ix здольнасцi да пошуtgl самога
сябе - гмоfныя Bexi на шляху
fддоtаналення прафесiйнага май-
стэрства. На мой погrulд, самае
гшоfнае f прафесii HacTalHiKa -
не абмякоfвацца толькi fpoKaM
i вlнэбнай праграмай. HacTalHiK,
перш за !сё, чмавек, якi пера-
дае думцу, будзiць гэryю думц/
! свядомасцi дзяцей, дапамагае
знайсцi сябе.
- Мя мяне мая прафесiя выха-

вацеля лзiцягага сада - гэта маг-
чымасць пастаrIнна знмодзiцца
f свеце дзяцiнства, у свеце казкi i

фантазii. Гледзячы ! гэтьш дзil-цчья
вочы, разумееш, што ты патрэ6-
ны iM, што ты для ix цэлы су-
свет, што менавiтаты заtglадваеш
парасткi будучых xapaKTapaf ,

падтрымлiваеш ix сваёй любо}ю,
аддаеш цяпло свайго сэрца, -
шчьlра гаворыць Маргарыта
Чарнiцкая.

Плённай вам працы, дарагlя
педагогi!

Галiна ПА"ПАВЕНКА,
HacTa}HiK рускай MoBIrl

iлiтарацры
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