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Y 2017 rодзе Пескоiскi дзiцячы Gод - сярэднюю
,цколу iiостоiскоrо роёно Гродзенской
вобласцi скончьlлi дзесяць sьrпуG KHiKoi,
у якiхя бьtла клосным KipofHiKoM. Чоцвёро
з ix вьlрошlьlлi стоць педоrоrамi Сёлето тры
дзяьrнь, зовярчlьlлi новrrонне i Гродзенскiм
дзярж,аiным;rнiверсiтэце iмя Янкi Купольt i
зноi пероступiлi пароr школы, але iжо i новай
якосцi - HoctaiHiKai.

ельмi радуе, што дзя!чаты вярнулiся выклалаць на
сваю малую радзiму. Маладыя спецыялiсты гавора-

стала наста!нiцай пачатковых класа! у сярэдiняй школе N9 2
Масто!. Кацярына Капач выкладде гiсторыю i грамадазна!-
ства ! гiмназii N9 1 . Марыя Грыгарэнка цяпер наста!нiца xiMii
i бiялогii ! Правамасто!скай сярэдняй школе. А Маргары-
та Чарнiцкая, скончы!шы Ва!кавыскi каледх Гродзенска-
га дзярха!нага !нiверсiтэта iмя Янкi Купмы, ул<о другi год
працуе выхавальнiцай удзiцячым садзе N9 85 Гродна. Яна
завочна вучыцца ! Гродзенскiм дзярха!ным унiверсiтэце
iмя Янкi Купалы па спецыяльнасцi ".Щ,ашкольная адукацыя''.

"Мае BpHi заУсёды будуць для мяне самымi лепшымi, i

я з першых дзён буду старацца арганiзо!ваць сваю рабоry
так, каб iM было цiкава на Уроках. Унiкальнасць выкладан-
ня й пачатковых иав v тьм што с як юстаvнiк не абме-
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жавана у творчасцl l эксперыментах: можна так палаваць
матэрыял i арганiзо!ваць рабоry на !роках i ! пазавучэбны
час, каб вучоба ператваралася ! займальную, захапляючую
ryльню. Гало!нае - выклалаць так, каб дзецям было цiкава
на занятк€lх", - гаворыць Анхалiка Красько.

"Дзiця - гэта чыстае палатно, а мы, HacTalHiKi, - мас-
TaKi, мы малюем на iM,cBae !зоры. l толькi ад HacTalHiKa за-
лехыць, якая карцiна атрымаецца ! вынiку. Безумо!на, хо-
чацца, каб кохны вучань змог максiмальна раскрыцца i

перайма! толькi добрае. Напэ!на, усе HacTalHiKi мараць,
каб вынiкам ix карпатлiвай працы былi шэдэ!ры - блiскучыя
юнакi i дзя!чаты, якiя смела i !пэ!нена глядзяць у за!трашнi
дзень, На сённяшнiм этапе сваёй творчасцi я не маry ска-
заць, цi добры я мастак, ды i не мне пра гэта меркаваць.
Але я цвёрда ведаю адно: колькi б часу Hi прайшло, я буду
!парта адточваць майстэрства, каб у сваёй галерэi вучня!
у мяне было як мага больltз шэдэУраУ", - дзелiцца cBaiMi
думкамi Кацярына Капач.

"Мне здаецца, што толькi чалавек, якi шчыра любiць
дзяцей, мае права працаваць у школе. Пераканана У тым,
што любо! да навучэнца!, iMKHeHHe ix разумець, умен-
не развiваць у ix здольнасць да пошуку сябе - гало!ныя
KpoKi на шляху !дасканалення прафесiйнага майстэр-
ства, Спадзяюся, што адметнымi рысамi кохнага май-
го !рока стануць творчае супрацо!нiцтва, узаемны да-
вер i павага, добразычлiвая атмасфера, зацiка!ленасць
у засваеннi новых веда!. На мой погляд, самае гало!нае
!,прафесii HacTalHiKa - не абмяхо!вацца толькi !рокам
i вучэбнай праграмай. HacTalHiK - перш за !сё чала-
век, якi абумае думку У дзiцяцi, дапамагае яму знайсцi
сябе", - развахае Марыя Грыгарэнка.

".Щля мяне мая прафесiя выхавальнiка дзiцячага сада -гэта манымарць пастаянна знаходзiцttа ! свеце дзяцiнст-
ва, у свеце казкi i фантазii, 3начнасць прафесii выхавальнiка
асаблiва воотра !сведамляеш тады, калi бачыш даверлiвыя
вочы дзяцей, вочы, якiя прагна ловяць кохнае тваё слова,
кохны погляд i хэс1 вочы, гатовыя змясцiць у сабе цэлы
свет Гледзячы ! гэтыя вочы, разумееш, што ты патрэб-
ны дзецям, што ты для ix цэлы сусвет, што MeHaBiTa ты зак-
ладваеш парасткi будучых характара!, падтрымлiваеш ix
сваёй любо!ю, аддаеш iM цяпло свайго сэрца", - шчыра
гаворыць Маргарыта Чарнiцкая.

Маладыя HacTalHiKi пры!носяць новае ! школьнае жыц-
цё, хугка знаходзяць аryльную мову з дзецьмi i натхняюць
ix, з лёгкасцю паспяваюць сачыць за iнавацыямi i развiццём
HaByKi. 3а iMi будрыня нашай адукацыi, Плённай вам пра-
цы, дарагiя выпускнiкi, цяпер }DKo калегi-педагогi!

Палiна ГАЛАВЕНКА,
настаiнiца рускай мовы iлiтараryры

Песка}скага дзiцячага сада - сярэдняй школы
Мастоiскага раёна,

На ЗДЫМКУ: М.Грыгарэнка, А.Красько i К.Капач,
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