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Нядаўняе пасяджэнне Прэзідыума 
Цэнтральнага камітэта Беларускага 
прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі 
пачалося не зусім звычайна: да разгляду 
пытанняў, што стаялі на парадку дня, 
адбылося падпісанне пагаднення аб 
супрацоўніцтве паміж рэдакцыйна-
выдавецкай установай “Выдавецкі 
дом “Педагагічная прэса” і галіновым 
прафсаюзам.

—Сёння рэдакцыя — гэта не толькі рэ-
дакцыя “Настаўніцкай газеты”, гэта 
выдавецкі дом, з якім мы  і хочам пад-

пісаць пагадненне аб нашай далейшай сумеснай 
дзейнасці, — сказала старшыня Беларускага пра-
фесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі Тац-
цяна Раманаўна Якубовіч. — Мы вельмі рады, што 
на старонках нашай любімай “Настаўніцкай газе-
ты” заўсёды бачым педагогаў, якія жывуць у адда-
леных куточках краіны, вельмі многа робяць для 
сістэмы адукацыі, рыхтуюць добрыя кадры, пера-
можцаў рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд. 
Сумесную работу мы працягнем і на старонках га-
зеты заўсёды будзем бачыць гэтыя прыгожыя, у 
асноўным жаночыя, твары. 

Пагадненне менавіта гэта і сцвярджае: “Бакі 
зыходзяць з таго, што інтарэсам кожнага з іх адпа-
вядаюць супрацоўніцтва і ўзаемадапамога ў сфе-
ры сацыяльнага партнёрства…” А значыць, вы-
данні “Педагагічнай прэсы” (іх, нагадаем, 6 плюс 
сеткавае выданне NG-PRESS.BY) і галіновы праф-
саюз, як, зрэшты, і раней, будуць абменьвац-
ца інфармацыяй, неабходнай для рэалізацыі па-
гаднення, садзейнічаць павелічэнню і зместавай 
насычанасці публікацый аб дзейнасці пярвічных 
прафсаюзных арганізацый, абласных камітэтаў, 
ЦК прафсаюза, пашыраць чытацкую аўдыторыю. 
Карацей, супрацоўнічаць плённа, прафесійна і на 
карысць чытачам. 

— Гэтае пагадненне не новае, гэта новая рэ-
дакцыя Пагаднення аб супрацоўніцтве, яко-
му ўжо шмат гадоў, — падкрэсліў дырэктар РВУ  
“Выдавецкі дом “Педагагічная прэса” Ва дзім 
Аляксандравіч Кнышаў. —  Мы заўсёды цесна і 
плённа супрацоўнічалі з Беларускім прафсаю-
зам работнікаў адукацыі і навукі. Вы — людзі, 
якія працуюць у сістэме адукацыі, вы — тыя, хто 
рэальна зацікаўлены ў эфектыўнасці функцыяна-
вання сістэмы адукацыі краіны. Вы не пабочныя 
назіральнікі, вы — удзельнікі і партнёры вяліка-
га і важнага дзяржаўнага будаўніцтва. Таксама 
ўспрымаем сябе і мы: мы не пабочныя назіраль-
нікі, мы ўнутры сістэмы, адчуваем і ведаем за-
дачы, якія яна вырашае, і імкнёмся выконваць іх 
разам з педагогамі, плячом да пляча. Такое наша 
аднолькавае, партнёрскае стаўленне да сістэмы 
адукацыі, дазваляе нам даўно і плённа супра-
цоўнічаць. 

Безумоўна, партнёрства прафсаюзаў і педа-
гагічных СМІ будзе ўмацоўвацца, набываць новыя 
формы і паслужыць агульнай справе — умацаван-
ню сістэмы адукацыі Беларусі, дадаў В.А.Кнышаў. 

Марына ХІДДЖАЗ.
hijjaz@nastgaz.by

Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

Яшчэ ў дзяцінстве ў Валянціны 
Антонаўны Клакевіч была 
мара — стаць настаўніцай. Яна 
разумела, што быць настаўнікам 
няпроста. Колькі намаганняў і 
цярпення трэба, каб з маленькіх, 
непаслухмяных гарэз выраслі 
ўдумлівыя маладыя людзі, якія 
імкнуцца да сваёй мэты! Але 
менавіта гэта і прыцягвала.

Мары наканавана было здзейсніцца 
ў 1978 годзе, калі Валянціна Анто-
наўна пасля заканчэння Мінскага 

дзяржаўнага педагагічнага інстытута за-
межных моў прыйшла працаваць у шко-
лу. У сярэдняй школе № 2 Ваўкавыска яна 
працуе з 1985 года. За час работы пра-
явіла сябе як удумлівы, дасведчаны педа-
гог, які працуе творча, мае высокую мета-
дычную і тэарэтычную падрыхтоўку.

Яе прадмет адначасова і складаны, і 
лёгкі, як бы дзіўна не гучалі гэтыя словы, бо 
нямецкая мова і насычаная, і гучная. Гра-
матыка нямецкай мовы няпростая, але для 
Валянціны Антонаўны вывучэнне багацця 
гэтай мовы, а потым і выкладанне стала не 
проста прафесіяй, а любімай справай, са-
праўдным прызваннем. А школа для яе — 
не толькі месца працы, але і жыццё.

Настаўнік не толькі імкнецца даць веды 
вучням, але павінен цікавіцца іх унутраным 
светам, эмоцыямі. Ён можа быць строгім 
і патрабавальным. Калі вучні адчуваюць, 
што настаўнік цікавіцца іх справамі, хоча 
зразумець іх, шчыра дапамагчы, то яны 
павераць і захаваюць павагу да яго. Ва-
лянціна Антонаўна цвёрда ўпэўнена, што 
ў школе павінны працаваць людзі, неабыя-

кавыя да дзяцей, тыя, хто можа стаць пры-
кладам.

Сучаснае грамадства дыктуе по-
шук новых падыходаў да арганізацыі ву-
чэбнага працэсу, акцэнты ў якім робяц-
ца на стварэнні школьнай прасторы, якая 
дае магчымасць для развіцця і рэалізацыі 
дзіцячых здольнасцей.

Мэту сваёй педагагічнай дзейнас-
ці Валянціна Антонаўна бачыць у эфек-
тыўнай пабудове вучэбнага працэсу на 
розных ступенях навучання, якая ўлічвае 
рознаўзроўневую падрыхтоўку вучняў, у 
далучэнні іх да даследчай дзейнасці па 
прадмеце, да  ўдзелу ў розных конкурсах і 
алімпіядах, падрыхтоўцы да паступлення 
і навучання ў вышэйшых і іншых навучаль-
ных установах.

Адным з галоўных напрамкаў сваёй 
прафесійнай дзейнасці Валянціна Анто-
наўна лічыць самаадукацыю і творчы по-
шук. Неабходна развіваць самаацэнку і, як 
вынік — забяспечыць свой асабісты рост. 
Тэма яе педагагічнага праекта — “Развіц-
цё творчых здольнасцей адораных вучняў 
сродкамі прадмета “Замежная мова”.

Як настаўнік Валянціна Антонаўна 
імкнецца, у першую чаргу, выявіць сярод 
вучняў адораных дзяцей, якія маюць ад-
метныя асаблівасці: больш высокія ў па-
раўнанні з іншымі вучнямі інтэлектуаль-
ныя здольнасці, схільнасць да вучобы, 
творчыя магчымасці і актыўную пазна-
вальную патрэб насць. З такімі вучнямі, 
якія адчуваюць радасць ад разумовай 
працы, яна стараецца займацца на больш 
высокім узроўні.

Вучні, якія не дасягнулі па нейкіх прычы-
нах поспехаў у навучанні, але ма юць яркую 
пазнавальную актыўнасць, вызначаюцца 
арыгінальнасцю псіхалагічнага складу, вы-

датным разумовым рэзервам, таксама не 
застаюцца па-за ўвагай настаўніцы.

Кожны вучань для Валянціны Антонаў-
ны — гэта сапраўдная асоба, унікальная, 
дапытлівая, якая адкрыта да новых ведаў. 
Так іх бачыць настаўніца, такімі вучнямі 
яны і з’яўляюцца. На кожным кроку дзеці 
адчуваюць душэўную падтрымку настаўні-
цы, яе клапатлівую строгасць у навучанні.

Вынік работы Валянціны Антонаўны 
бачны на ІІ, ІІІ і заключным этапах Рэспу-
бліканскай алімпіяды па вучэбным прад-
меце “Замежная мова”. Навучэнкі Нас-
тасся Клімовіч, Мілана Суліма — прызёры 
абласной алімпіяды. Міхаіл Недзялеўскі — 
прызёр ІІІ ступені заключнага этапу рэспу-
бліканскай алімпіяды. У 2019/2020 наву-
чальным го дзе ўдзел Настассі Клімовіч у 
III этапе рэспубліканскай алімпіяды (8 клас 
за 10 клас) быў адзначаны дыпломам III 
ступені.

Таксама Валянціна Антонаўна 
з’яўляецца трэнерам раённай каманды па 
падрыхтоўцы вучняў да ўдзелу ў абласной 
і рэспубліканскай алімпіядах.

Валянціна Антонаўна пастаянна зай-
маецца самаадукацыяй. Плённа супра-
цоўнічае з Інстытутам імя Гётэ ў Мінску. 
Прымае ўдзел у семінарах і канферэнцыях 
па розных тэмах.

Вялікая работа была праведзена Ва-
лянцінай Антонаўнай па метадычным забе-
спячэнні вучэбнага працэсу, назапашван-
ні метадычных, дыдактычных віртуальных 
матэрыялаў. Дзякуючы яе мэтанакірава-
насці, стараннасці, адказнасці ў адносінах 
да сваёй справы, кабінет нямецкай мовы 
сярэдняй школы № 2 Ваўкавыска атры-
маў гран-пры, дыплом ІІ ступені ў раённым 
аглядзе-конкурсе на лепшы кабінет за-
межнай мовы сярод устаноў адукацыі га-

радскога тыпу, два дыпломы І ступені на 
абласным этапе агляду-конкурсу.

Сярод узнагарод Валянціны Антонаўны 
Клакевіч — ганаровыя граматы Міністэр-
ства адукацыі, Падзяка міністра адукацыі, 
нагрудны знак Міністэрства адукацыі “Вы-
датнік адукацыі”.

Валянціна Антонаўна прызнаецца, што 
ў яе жыцці ёсць два прыярытэты — гэта 
любімая дружная сям’я і яе работа ў шко-
ле. Як два маякі і апора ў жыцці, як дзве не-
парыўна сплеценыя нітачкі, яны абавязва-
юць весці актыўнае жыццё, знаходзіцца ў 
пастаянным пошуку і па-сапраўднаму лю-
біць жыццё і быць у добрым настроі. Умен-
не слухаць, разумець адно аднаго, пава-
жаць індывідуальнасць у кожным з нас, 
рабіць добрае для іншых — вось тыя за-
паветныя і простыя ісціны, якія, па мерка-
ванні Валянціны Антонаўны, робяць свет 
прыгожым, светлым і чыстым. А галоўная 
справа ў жыцці, калі ёй аддавацца поўнас-
цю і з любоўю, робіць чалавека шчаслівым.

Для Валянціны Антонаўны любімая 
справа — гэта вучыць дзяцей. Настаўнік 
не павінен баяцца гаварыць дзіцяці, што 
ў яго на ўроку ўсё атрымліваецца, што ён 
малайчына, нават тады, калі поспехі ў вуч-
ня невялікія. Гэта выхоўвае ў дзіцяці ўпэў-
ненасць у сабе і падахвочвае да ведаў.

Гэта прынцыпы Валянціны Антонаўны, 
гэта яе жыццёвае крэда, якое дапамагае ў 
рабоце. Кожны дзень яна адчыняе дзверы 
класа, і да яе звяртаюць свае погляды вуч-
ні — дапытлівыя, цікаўныя, якія ацэньва-
юць кожны крок і кожнае слова. Яны вель-
мі многага чакаюць ад урока!

Таццяна СУЕТА,
намеснік дырэктара 

па вучэбнай рабоце сярэдняй 
школы № 2 Ваўкавыска.

Маяк і апора ў жыцціМаяк і апора ў жыцці

Працуем разам! Адукацыя ў асобахАдукацыя ў асобах


