
Патрьlятьlчнае BblxaBaнHe:
Y

ад GлOу да Gправьl
ь]хаванне фамадзянiна,
Патрыёта - адIrа з acHo}HbIx
заддч .с1lчаснай школы. Ьта
ВеПЬМl СКJlаДДНrrr ПРаЦЭС, ЯКI
рэшiзуецIц на прilцry iсяrо
ШКОЛЬНаfа ЖIr!Ц|Ц.

Таму дзяржа!ная !станова
ад/кацыI Jlунненская сярэдняя
школа iмя Ёроя Савецкага Саюза
IBaHa Шарамета" арганiзоiвае
рабоry f гэтым напрамку Tal(,
каб вучнi }свядомiлi с)лнасць
грамадзянскасцi i патрьитызму i

змаглi развiваць у сабе паваD/ да
гiсторыка-кульryрнай спадч ыньl
сваёй Радзiмы. Вялiкую ролю !
дасягненнi пастаfленай задачы
адыгрывае народны музей бая-
вой славы школы, якi з'фляецца
сапра!днай скарбнiцай гiсторыi
лунненсl(ага l(раю.
l Iнашай школе вялiцую па-

V rrу-р"асць набылi iчцузей-
J ньи fpoKi. BlHHi з вялiкiм

задавальненнем становяцца
fдзельнiкамi i экскурсаводамi
аглядных, тэматычных i
тэатрмiзаваных экскурсiй. Усё
гэта садзейнiчае ix да.гцнэнню да
мiгlулага. У рамках мiх<народнага
праекта "Формула памяцi"
валанцёрамi атрада "l(лопат"
праведзены сустрэчы з вязнямi
r<анцлагера!, яl<iя пра>l<ываюць
на тэрlrlторыi Лунненскага сель-
скага Савета. Работа народнага
музея баявой славы адзначана
дьIIIломам I сцпенi Мiнiстэрства
адlкацыi Рэспублiкi Беларусь у
конкурсе музеяf баявой сJIавы

УстаноУ адlкацыi.
Новая форма правядзення

iнфармацыйных гадзiн (ШАГ) на-
бьша папулярнасць у вlпнф. Яны
з задавальннем рыхryюць да-
датковую iнфармацыю, мульты-
медыйньЫ прэзентацыi, пытаннi
дш пачэсных гасцей. Сустрэчы
з прадста}нiкамi раённай улады,
Kipa}HiKaMi вытворчасцi, BoiHaMi-
iнтэрнацьlяналiстамi, знакамiтымi
выпускнiкамi шl<олы з'яfляюцца
для вучня! жывым прьIIФадам
адданага сJI)Dкэння Радзiме. If нас
гэта атрымлiмецца. У ZOZO / ZOZ 1

навучаJIьным годзе вопыт ра-
боты школы па рэалiзацыi
iнфармацыйнага адукацыйна-
га праекта (ШАГ) апублiкаваны
на Нацьшнальным ад/кацыйным
партале Рэсгцблiкi Беларусь у раз-
дзелм "Леп ч.lая Школа Актьфнага
фамадзянiна", "Мы дзейнiчаем".\ фектьSнай формай рабо-

{*, } плане граJиадзянскага
v i патрьlятычнага выхаван-

ня з'фляецца пошуlGва-даслед-
чм дзейнасць. Наша задача -
зацiкавiць вучня! краязна}чым
матэрыялам, каб вучню за-
хацелася самому правесцi да-
следаванне па тэме i папоfнiць
пры гэтьIм не толькi свае веды,
але i экспазiцыю музея новай
iнфармацыяй. Асаблiвая роля
цп адводзiцца экспедыцыям, па-
ходам па гiстарычных месцах
малой радзiмы iБеларусif I-влым.
Па вынiках пошукавай работы
краязна}цы пiшуць навукова-
даследчыя працы, апавяданнi,
складаюць вершы, якiя адзна-

чаны высокiмi }знагародамi на
абласным i рэспублiканскiм эта-
пах. Так, у мiнулым навучаJIь-
ным годзе па вынiках даслед-
чай работы атрыманы дыпломы
l сryпенi на абласным узроfнi
! конкурсе навукова-даслед-
чых работ па вучэбным прад-
меце l lcTopbя, у краязна)лым
конкурсе "Край Парадзенскi", у
рэспубл iKaHcKiM краязнаfч ым
конц/рсе "Чарнобыль у лёсах на-
шых землякоi', у рэспублiканскiм
конкурсе навукова-дасJIедчьlх
краязнаfчых работ навучэнцаf
"Гiсторья Лунненскай сярэдняй
школы", дыплом ll сryпенi на
абласным этапе рэсгtублiканскага
конкурсу лiтараryрных работ
"Азбука пачуцця!" . 3а Удзел
у рэспублiканскiм праекце ГА
"БРПА' "ЭкаЩiмура!цы" атрыма-
H1,1 дыплом lI сryпенi абласнога
узроfню.

А na час дыl(туе новыя
Д{ патрабаваннi. Погляд

Д \ мiнулае для пакален-
ня "Z" немагчымьI без сlнасных
iнфармацыйна-камунiкацыйньж
тэхналогiй. Нашы BlHHi ствараюць
мультымедыйныя прэзентацы i,
вiдэаролiкi, буктрэлеры,
фiльмы. Яны cTMi fдзельнiкамi
рэспубл i канскага адlкацы й нага
праеl(та "ProMeclia", абласнога
пpael(Ta "My_ecliпу_ by_official",
раённага праекта шостага школь-
нага дня "Мосты.lrу: сообщество
юных блогеров". ДJякуючы та-
кой актьфнасцi, мы робiм знач-
ныя KpoKi наперад па грама-
дзянска-патрьитычным выхаваннi

iганарымся cBaiMi поспехамi. За
Удзел у рэспублiканкiм l<онцур-
се "У каждого времени свои
герои", якi праходзii у рам-
ках рэспублiканскай дэкады
грамадзянска- патрьитыч Hblx
спра! "Афганiстан у лёсах на-
шых землякоу , атрыманы ды-
плом lI ступенi Мiнiстэрства
адlкацыi Рэспублiкi Беларусь, а
! рэсгryблiканскiм KoHIgpce "Па-
знай Белlарусь" - дыплом lсцпенi
f рэспублiцы ГА "БРПА' пры пад-
трымцы Мiнiстэрства адlкацыi
Рэспублiкi Беларусь, у KoHIý/pce
бlл<тр. элераf "Чьгаем беларускiх
класiкаf" - дыплом Il сryпенi
гмоfнага !пра!лення адlкацыi
фодзенскага аблвыкан кан кама.
Вопыт работы па грамадзянскiм

i патрьlятычным выхаваннi Лун-
ненскай сярэдняй школы быf
прадста!лены на VII форуме
рэгiёна} Беларусi i Pacii (ве-
расень 2О2О), адзначань] ды-
пломам II сryпенi Мiнiстэрства
адкацыi на XlX рэсrцблiканскай
выставе метадычнай лiтарацlры i

педагагiчнага вопьlry QО2 1).
Лiчым, што работа па вьжаваннi

сапра!днага фамадзянiна i Па-
трыёта дае свой плён, бо яна
аб'ядно!вае вучняУ i HacTafHiKaf
у адзiны l<алекть$ аднадrмЦаУ-
патрыётаf.

ларысаЭЙсмАНт,
намеснlкдырэктара па

вьlхаваfчай рабоце
,Щ}А"Лунненская сярэдlяя
цlкола iмя Героя Савецкаrа

С-аюза IBaHa Шарашета"
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