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Шаноўныя Шаноўныя 
калегі! калегі! 
Мілыя Мілыя 

жанчыны!жанчыны!
У нашай дзяржаве робіц-

ца ўсё, каб жанчына-маці, 
жанчына-працаўніца адчу-
вала сябе абароненай. По-
бач з вамі, мілыя жанчыны, 
мы, мужчыны, адчуваем сябе 
сапраўднымі героямі. Вы 
прыносіце ў наш свет прыга-
жосць і згоду, спакой і кахан-
не. Вы дорыце нам шчасце 
бацькоўства і ідзяце побач з 
намі па жыцці. На вашы кво-
лыя плечы часам кладзецца 
вялікі цяжар адказнасці — за 
дзяцей, за сям’ю, за справу 
жыцця. І мы гэта надзвычай 
цэнім.

Ад імя мужчынскай пало-
вы сістэмы адукацыі шчыра 
віншую вас з цудоўным вяс-
новым святам. Няхай у вашых 
сем’ях заўсёды будзе лад. 
Няхай побач з вамі будуць 
вашы самыя любімыя людзі. 
Няхай дзеці — родныя і тыя, 
каму вы даяце веды, — раду-
юць вас сваімі поспехамі. 

Мірнага неба, моцнага 
здароўя і плёну ў нашай ня-
лёгкай настаўніцкай працы.

Са святам! З Днём жан-
чын!

Ігар КАРПЕНКА,
міністр адукацыі 

Рэспублікі Беларусь. 

Педагог-натхненнеПедагог-натхненнеСвятлана Каляда — педагог-натхненне. Прычым як для вучняў, 
так і калег. Мяне і па сённяшні дзень не адпускаюць эмоцыі, 
якія я перажыла на яе ўроку англійскай мовы. А гэта было 
шэсць гадоў назад! Якраз завяршыўся конкурс “Настаўнік 
года — 2014”, у якім Святлана Міхайлаўна дайшла да фіналу, 
і я прыехала ў сярэднюю школу № 6 Жодзіна, каб зрабіць 
рэпартаж з урока настаўніцы англійскай мовы, фіналісткі 
конкурсу прафесійнага майстэрства Святланы Каляды.

Тады свой рэпартаж я назвала 
“Матывацыйны ўзлёт”, бо на-
стаўніца верыць у сваіх вучняў і 

не баіцца імправізаваць. На яе ўро-
ках дзеці заўсёды сацыяльна-актыў-
ныя, свабодныя і розныя. Іх погляды 
і меркаванні сведчаць пра цэлас-
насць і гарманічнасць развіцця асо-
бы, а таксама пра індывідуаль насць 
мыслення. Перад урокам, падчас яго 
і пасля выхаванцы Святланы Міхай-
лаўны спакойныя, упэўненыя, жыц-
цярадасныя і задаволеныя вынікамі 

сваёй працы. Як, дарэчы, і сама на-
стаўніца. Сакрэт — у матывацыйным 
узлёце, у бясконцым руху і развіцці. 
Яна натхняе, бо натхняецца сама.

Святлана Міхайлаўна вельмі та-
ленавіты педагог, які дасканала ва-
лодае сучаснымі адукацыйнымі тэх-
налогіямі і метадамі, эфектыўна 
прымяняе іх на практыцы. Чаго вар-
тыя створаныя ёй аўтарскія мульт-
фільмы і настольныя гульні! Такі су-
часны і запатрабаваны дзецьмі 
дыдактычны матэрыял спрыяе тры-

валаму і зацікаўленаму засваенню 
вучэбнага матэрыялу. “Праз гульню 
маім вучням больш звыкла знаёміц-
ца з навакольным асяроддзем, 
пазнаваць усё новае без страху і са-
рамлівасці, з захапленнем і зацікаў-
ленасцю. Падчас гульні на ўроках 
англійскай мовы яны трапляюць у 
міжкультурнае асяроддзе, якое даз-
валяе ў актыўнай дзейнасці ацаніць 
трываласць сваіх ведаў і прывесці іх у 
сістэму. Гульня — віртуальнае пада-
рожжа, гульня-экскурсія, ролевыя, 
настольныя, гульні на платформе 
дадатку Web 2.0 LearningApps. org — 
вось далёка не поўны пералік таго, 
што дазваляе мне зацікавіць вучняў, 
зрабіць урок даступным, інфарма-
цыйным і выніковым”, — заўважыла 
Святлана Міхайлаўна.

Вучні настаўніцы Аліна Ціха-
новіч, Уладзіслаў Катоўскі, Лізаве-
та Берасневіч (двойчы) узнагарод-
жаны прэміямі спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў. Сама Святлана Міхай-
лаўна была ўзнагароджана прэміяй 
прэзідэнта за асаблівы ўклад у 
развіццё здольнасцей адораных на-
вучэнцаў і студэнтаў. Яе выхаванцы 
паспяхова выступаюць на конкур-
се работ даследчага характару, ат-
рымліваюць дыпломы на алімпіядзе 

па англiйскай мове. З 2015 па 2020 
год яны 7 разоў станавіліся пера-
можцамі трэцяга этапу рэспублікан-
скай алімпіяды, тройчы былі ўзнага-
роджаны пахвальнымі водгукамі на 
заключным этапе. Акрамя таго, у іх 
скарбонцы 6 дыпломаў з конкурсаў 
работ даследчага характару. Але са-
мае галоўнае — яны атрымліваюць 
камунікатыўную свабоду, бо даска-
налае валоданне англійскай мовай 
значна пашырае прафесійныя і жыц-
цёвыя гарызонты.

У мінулым годзе настаўніца 
была ўзнагароджана дыпломамі I і 
III ступені па выніках Рэспублікан-
скага конкурсу метадычных рас-
працовак. Матэрыялы Святланы 
Міхайлаўны ўнесены ў рэспублі-
канскі банк электронных адукацый-
ных рэсурсаў па выніках конкурсу 
“Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт”, 
дзе яна была ўдастоена дыпломаў 
III (2015 год) і II (2019 год) ступені.

Святлана Міхайлаўна вядзе вя-
лікую метадычную работу з кале-
гамі. З 2010 года яна рэгулярна 
право дзіць навучальныя заняткі для 
слухачоў Мінскага абласнога інсты-
тута развіцця адукацыі і Акадэміі пас-
лядыпломнай адукацыі, уваходзіць у 
склад абласной і рэспубліканскай 
творчых груп настаўнікаў англійскай 
мовы, удзельнічае ў рэспублікан скіх 

і абласных навукова-практычных 
канферэнцыях, інтэрнэт-семіна-
рах, міжнародных вэбінарах. Педа-
гог актыўна выкарыстоўвае ІКТ на 
сваіх уроках, займаецца распрацоў-
кай мультымедыйна-інтэрактыўна-
га матэрыялу і аўтарскіх мультфіль-
маў для навучання і шчодра дзеліцца 
сваім вопытам з калегамі. 

“Што такое майстэрства настаўні-
ка? Гэта не выпадковасць, а што-
дзённая праца над сабой, карпатлівая 
праца, якая прыносіць самую галоў-
ную ўзнагароду — іскрыстыя ўсмеш-
кі вучняў, зацікаўленыя вочы і поўныя 
натхнення сэрцы, у якіх заўсёды за-
стаецца месца для настаўніка. Разг-
ледзець талент і задаткі ў сваіх вучнях, 
а галоўнае, ні ў якім разе не дазволіць 
ім згаснуць — вось сапраўдная зада-
ча настаўніка. Выхоўваць дзяцей ра-
зумных, упэўненых у сабе, якія праз 
усё жыццё праня суць усё тое, чаму іх 
вучыў настаўнік, — гэта самае вялікае 
дасягненне”, — адзначыла Святлана 
Міхайлаўна.

Я вельмі ганаруся, што знаёма 
з такім педагогам. Яна сапраўды 
натхняе. Сваім прафесіяналізмам, 
няспынным развіццём і ўсмешкай, 
якая дорыць пазітыў і лёгкасць. 

Вольга ДУБОЎСКАЯ.
dubowska@nastgaz.by

Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

10 сакавіка з 12 да 13 га дзін  у “Вы-
давецкім доме “Пе-

дагагічная прэса” адбудзецца прамая лінія, у якой пры-
ме ўдзел намеснік міністра адукацыі А.У.Кадлубай. 
Нашы чытачы і ўсе жадаючыя, якіх цікавіць развіццё аду-
кацыйнай галіны сёння і на перспектыву, хто неабыяка-
вы да таго, як вучацца і выхоўваюцца нашы дзеці, хто 
хоча даведацца пра новыя маршруты аздараўлення, пра 
дзейнасць устаноў спецыяльнай і дадатковай адукацыі, 
мо гуць задаць свае пытанні па тэлефоне 

(8017)292 27 98 
або даслаць іх на адрас электроннай пошты 

info@nastgaz.by.
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