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Млжнародны конкурс настауншау 
у "Артэку" 

У дзщячым цэнтры "Артэк" (Крым) 
друп год запар праходзщь М1жна-
родны конкурс настаужкау. Яго за-
дача — выявщь перадавыя педага-
пчныя тэхналоги навучання i выха-
вання, арыпнальныя аутарсюя мето-
дыю, эксперыментальныя праграмы 
i новыя вучэбныя дысцыплжы. Кан-
чатковыя мэты конкурсу — стварыць 
на базе "Артэка" цэнтр парауналь-
най адукацьм i абмену перадавым 
педагапчным вопытам; ушанаваць 
педагога-творцу; пры дапамозе ка-
лег з Германп, ЗША, 1зратя, Япони 
распрацаваць м1жнародны стандарт 
ацэню працы настаужка. 

3 1996 г. (кастрычжк — май) па-
м!ж сабой спаборжчаюць 7—8 наста-
ужкау. Тыя з ix, што зоймуць 2—3 
першыя месцы, трапляюць у фшал. 
У 1996/97 навучальным годзе у кон-
курсе разам са ceaiMi вучням1 пры-
нял1 удзел 50 педагогау. Сярод ix — 
заслужаныя настаужм, выдатнш на-
роднай асветы, Сорасаусюя лаурэа-
ты, лаурэаты прэмп Прэз1дэнта Ра-
cii, кандыдаты навук i маладыя пе-
дагог!. У фжале з 17 па 23 мая 1997 
г. удзельжчал1 25 чалавек. Перамож-
uaMi I М1жнароднага конкурсу сталк 
настаужк матэматыю Mixam Балашоу 
(С.-Пецярбург, Раая), першае мес-
ца, прэм1я 5 тысяч доларау ЗША; на-
стаужк англмскай мовы Аляксандр 

Дз1м!трыеу (Новакузнецк , Р а а я ) , 
другое месца, прэм1я 4 тысячы до-
ларау; настаунща рускай мовы i л'/-
таратуры 1рына Львова (Чувашыя, 
Раая) i настаунща r i C T o p b i i Тамара 
Кручына ("Артэк", Украша), трэцяе 
месца, дзве прэмп па 3 тысячы до-
ларау; настаунща музык1 Алена Гу-
ляева ( M i H C K , Рэспублка Беларусь) 
i настаунща п'сторы1 Любоу Красно-
ва (Юраваград, Украша), чацвёртае 
месца, дзве прэмп па 2,5 тысячы 
доларау. 

У конкурсе 1997/98 навучальнага 
года ад Рэспублт Беларусь удзель-
жчае б1ёлаг, настаужк вышэйшай 
катэгорьп Сяргей Дубкоу, выдатн|'к 
адукацьн РэспублЫ Беларусь (Го-
мель). 

Членамi журы першага конкурсу 
был'г. 

Роберт Кэрал — каардынатар 
праекта "Артэк" (цэнтр параунальнай 
педагогш, ЗША). 

Дал1я Эш (1зрать). 
Гао Лю Дуан — Генеральны ды-

рэктар Ютайскай адукацыйнай Аса-
цыяцьп (Ютай). 

Бранна Г.В. — кандыдат педа-
гаг1чных навук, дацэнт С1мферопаль-
скага дзяржаунага ужвератэта (Ук-
paiHa). 

Сфаценка A.I. — акадэмк , до-
ктар педагапчных навук, Навукова-
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даследчы шстытут педагогш Укра1-
ны (Украша}. 

Карнетау Г. Б. — доктар педа-
гапчных навук, прафесар (Pacip). 

Жкандрау М.Д . — акадэмк, вщэ-
прэзщэнт Растскай акадэмп аду-
кацьп, доктар педагапчных навук 
(РаЫя). 

Калш В.К. — доктар пахалап'ч-
ных навук, прафесар С1мферопаль-
скага дзяржаунага ужвератэта (Ук-
paiHa) . 

Б щ ж а с Б.П. — доктар педага-
пчных навук, прафесар Втьнюскага 
педагапчнага шстытута (/Мтва). 

Д э в щ Пэры — старшыня кам1тэ-
та Асацыяцьй дырэктарау школ штата 
Канектыкут (ЗША). 

Ярохш С.В. — першы намеснк 
Генеральнага дырэктара МДЦ "Ар-
тэк" па педагапчных праграмах (Ук-
paiHa). 

У чым заключаецца сутнасць кон-
курсу? Што уваходз'щь у яго змест? 
Хто ацэньвае спаборнщтвы кан-
курсантау? На гэтыя i шшыя пы-
танн1 дапаможа адказаць "Пала-
жэнне аб М1жнародным конкурсе 
школьных настаужкау у "Артэку", 
асноуны змест якога мы прывод-
з!м шжэй. 

Умовы у д з е л у н а с т а у ш к а у 
у конкурсе 

У М1жнародным конкурсе школь-
ных настаужкау у "Артэку" можа пры-
няць удзел практыкуючы настаужк 
разам са сва1м класам ui групай вучняу 
школы, лщэя, r i M H a 3 i i (не менш чым 
15—20 вучняу V—XI класау). 

Для гэтага неабходна: 
знайсц1 магчымасць набыць дз'|-

цячыя пуцёум у "Артэк"; 
выслаць творчую работу на педа-

гапчную тэму (не больш за 5 ма-
шынатсных старонак праз 1,5 Ытэр-
валу); 

з а п о у н щ ь i а д п р а в щ ь заяуку -
анкету на адрас дырэкцьи конкур-
су. 

Работа журы конкурсу 

На М1жнародным конкурсе школь-
ных настаушкау анал1зуе i ацэнь-
вае работу канкурсантау м1жнарод-
нае журы, у склад якога уваход-
зяць прызнаныя педагапчныя аута-
рытэты м1жнароднага узроуню. На 
кожным падсемшары (роуны артэ-
каускай змене — 33 дням) працу-
юць 4 члены журы. Яны ацэньва-
юць: 

1) ypoKi настаужка; 
2) аутарсм педагапчны вечар; 
3) творчую работу на педагапч-

ную тэму, што дасылаецца на кон-
курс. 

Конкурсная праграма 

Настаушк-канкурсант: 
1) праводзщь не менш за тры урою 

працягласцю 45 мжут у Артэкаускай 
сярэдняй школе (два ypoKi са ceaiMi 
вучням1 i адзж — з незнаёмым кла-
сам у адпаведнасц! з вучэбным пла-
нам); 

2) праводзщь аутарсм педага-
пчны вечар, на яюм прадстауляе 
свой педагапчны вопыт, самастойна 
распрацаваную педагапчную праг-
раму ui праблему, над якой пра-
цуе. Мэта аутарскага вечара (не 
больш за 45 мжут) — прадстауленне 
канкурсанта як асобы настаунка , 
выхавацеля, педагога. Для гэтага 
можна выкарыстоуваць любы пры-
везены з сабою дэманстрацыйны 
матэрыял (вщэа, фота, ф т ь м i да 
т .п . ) . ; 

3) прадстауляе пюьмовую твор-
чую работу на педагапчную тэму 
(аб'ёмам не больш за 5 друкаваных 
старонак). 
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№ пад-" Тэрмш Конкурсныя Тэматыка 
семжара правядзення Д Н 1 падсемжара 

1 20 кастрычшка— 9 - 20 лютапада Прыродазна9чанаву-
22 лютапада ковы цыкл школьных 

прадметау 
2 25 лютапада— 7 - •18 снежня Родная мова, л^аратура, 

28 снежня мастацтва 
3 4 студзеня— 18-—29 студзеня Матэматычныя дысцыплжы 

5 лютага 
4 8 лютага— 22 лютага— Замежныя мовы 

13 сакавка 5 сакавка 
5 15 сакавка— 29 сакавка— Грамадска-гумаштарны 

16 красавка 9 красавка цыкл школьных прадметау 
6 19 к р а с а в к а - 4— 14 мая Эколага-геаграф1чны 

21 мая цыкл школьных 
прадметау 

Парадак правядзення i падвя-
дзення выжкау конкурсу 

М|'жнародны KOHKypc -ceMiHap школь-
ных настаужкау у "Артэку" праход-
зщь з кастрычжка па май штогод. 
Ён падраздзяляецца на падсемжа-
ры, што рауняюцца артэкаускай 
змене, па графку ( гл.жжэй). 

У 1997/98 навучальным годзе М1ж-
народны конкурс-сем1нар праходзщь 
па тэматычных падсемжарах . На 
першы п а д с е м ж а р запрашаюцца 
настаужю, яюя выкладаюць ф1зку, 
xiMiio, б|'ялоп'ю i жш. ; на пяты — 
настаужк ! ricTopbii, права, этыю, 
пахалоги, фшасофм i жш. 

М1жнародны дзщячы цэнтр "Ар-
тэк" забяспечвае настаужка-канкур-
санта месцам у гасцжщы i трехра-
зовым харчаваннем; фжансаванне 
ажыццяуляецца за кошт МДЦ "Ар-
тэк". 

Фжал М1жнароднага конкурсу-се-
мшара будзе праходз1ць у МДЦ "Артэк" 
з 15 па 21 мая 1998 г. Збярэцца 
увесь склад журы, што працавау на 
падсемжарах. Журы прагледз'щь B'I-
дэазашсы урокау, аутарсюх вечароу, 
прагледзщь творчыя работы на пе-

дагапчную тэму i вызначыць супер-
фжал!стау. Пераможцам суперфжа-
лу прысуджаецца амвал конкурсу — 
"Залаты глобус" i не менш за 6 гра-
шовых прэмм (да 5000 доларау ЗША). 

Дадатковая праграма 

У час правядзення М1жнароднага 
конкурсу-семжара мяркуецца рабо-
та творчых педагапчных майстэрняу, 
дзелавыя гульж, сустрэчы з вучо-
HbiMi i д а т . п . 

Усе y p o K i i аутарсюя вечары на-
стаужкау-канкурсантау затсваюцца 
на вщэакасеты, а творчыя работы дру-
куюцца у 4aconice "Артэк". 

МДЦ "Артэк" забяспечвае сустрэчу 
трупы дзяцей у С|'мферопал|', ix дас-
тауку i размяшчэнне у адным з ла-
герау "Артэка", экскурсмнае абслу-
гоуванне i удзел у праграме ар-
тэкаускай змены. Дзещ могуць стаць 
удзельжкам! м1жнародных конкур-
сау, с п а б о р н щ т в а у , ал1мтяд па 
предметах (згодна з тэматыкай пад-
семжарау). Пераможцы ал!мтяд уз-
нагароджваюцца бясплатным1 пуцё-
укам1 у "Артэк" на адну з летжх 
змен. 
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ХацеласЛ б звярнуць увагу тых, 
хто будзе удзельжчаць у гэтым ня-
лёгюм, але карысным i цкавым пе-
дагапчным спаббрнщтве. 

Па-першае, конкурс — тэта глы-
бокае раскрыццё педагапчных щэй, 
майстэрства, знаходак, жавацый, а 
не тэатральна-педагапчнае шоу, знеш-
Hi паказ прафесмных i чалавечых якас-
цей. 

Па-другое — гэта канцэптуальнае 
абгрунтаванне традыцыйных i но-
вых тэхналогш навучання i выхаван-
ня вучняу. 

Па-трэцяе — гэта удумл1вы пады-
ход да планавання (прагназавання) 
конкурсных урокау у сютэме усёй ву-
чэбна-выхаваучай работы з класам. 

Па-чацвёртае, конкурс — перш за 
усё правядзенне арыпнальнага твор-
чага урока, у яюм у комплексе ул1чваюц-
ца тры яго асноуныя састауныя час-
TKi: 1. Мадэляванне (планаванне) 

урока. 2. Правядзенне урока. 3. Рэф-
лекЫя урока. У кожнай з ix важным 
з'яуляецца навуковае по'холага-пе-
дагаг1чнае абгрунтаванне падыходау 
да мэтапалагання, зместу, аргажза-
цьм i методым. 

Для ycix, хто жадае прыняць удзел 
у конкурсе, паведамляем адрас i 
тэлефоны: 

334265, Украина, Крым, Междуна-
родный детский центр "Артек"; 

тел. (0654) 363450; 363458; 
факс (0654) 363421; 363672. 

Р/счет 367201 КАБ "Крымкре-
дит", г. Симферополь, МФО 

324355. 

В.У. Чэчат, акадэмж АкадэмИ 
педагаг'пных i сацыяльных навук, 

доктар педагаг'мных навук, 
прафесар, член журы 

2-га падсем'шара 

Рэдакцыя не заусёды падзяляе думм аутарау. Апошжя 
нясуць адказнасць за усю шфармацыю, якая утрым-
л1ваецца у артыкуле, у адпаведнасц! з Законам аб 
друку Рэспублт Беларусь. 
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