
!нфдрмацыйны оддзел 

МЬкнародны конкурс 
педагогау у "Артэку" 

3 ricTopbii. У гэтым годзе споунтася 7 гадоу з дня ад-
крыцця штогадовага М1жнароднага конкурсу-семжара 
школьных настаункау у "Артэку" (Крым, Укража). 1дэя пра-
вядзення конкурсу i стварэння Цэнтра параунальнай адука-
цьп у "Артэку" была упершыню выказана вщэ-прэзщэнтам 
Асацыяцьм школьных дырэктарау штата Канэктыкут (ЗША) 
доктарам Р. Кэралам. Яетворча рэал1завал1 Генеральны ды-
рэктар М1жнароднага дз1цячага цэнтра "Артэк" М. Сщоран-
ка i яго намесжк А. Ешктеу i актыуна падтрымал1 педагог! i 
пахолап Беларуси Германи, Дани, ЗША, 1зратя, Ютая, Лат-
Bii, Л1твы, Малдовы, Pacii, Укражы, Японн. Яны распрацава-
л1 свае крытэрьм ацэню педагапчнай працы i cTani прадстау-
ляць на конкурсе свае крашы. 

Мэта конкурсу — выяуляць найбольш эфектыуныя 
спосабы педагапчнай дзейнасщ i садзейжчаць ix распау-
сюджванню i укараненню у масавую практыку. 

Заданы конкурсу: 
• вывучаць жавацьн у адукацьп розных краж свету; 
• ажыццяуляць абмен педагапчным вопытам, прад-

стауляць аутарсюя праекты, праграмы, тэхналогп у галже 
адукацьп; 

арган1зоуваць правядзенне даследаванняу праблем 
навучання i выхавання на розных адукацыиных узроунях з yni-
кам сучаснай парадыгмы асобасна арыентаванай адукацьп; 

• садзейшчаць стварэнню эксперыментальных пляцо-
вак з мэтай праверю эфектыунасщ тэхналопй навучання i 
выхавання; 

• ствараць i папауняць банк i вщэатэку лепшых урокау 
настаункау розных краж свету. 

За 7 гадоу правядзення конкурсу у iM прынял1 удзел 
звыш 300 педагогау са ceaiMi вучням1 з Беларуси Германп, 
Казахстана, Латви, Малдовы, Pacii, Укражы, Эстонп. 

Сярод ix 6bini як маладыя настаунш, так i настаужю з вя-
лМм стажам працы. Яны праводзт1 урою па традыцыйных i 
нетрадыцыйных школьных прадметах i дысцыплжах. Пера-
можцы (першыя тры месцы) 6bmi узнагароджаны грашовы-
Mi npaMiflMi i каштоуным1 прызамг 

У 1999 г. Генеральны дырэктар МДЦ "Артэк" М. Ciflo-
ранка прапанавау пашырыць межы конкурсу i стварыць но-
вую праграму: праводзщь разам з конкурсам школьных на-
стаункау конкурсы прафесарска-выкладчыцкага складу 
ВНУ, педагогау дадатковай адукацьп, педагогау дашколь-
ных адукацыйных устаноу. 

У рамках гэтых конкурсау створана М1жнародная 
дабрачынная аргашзацыя "Адукацыя без межау"; выдаецца 
4aconic "Образование без границ", у яюм публкуюцца ма-
тэрыялы на рускай, украшскай, анпнйскай, нямецкай, 
французскай i жшых мовах; сютэматычна выходзяць збор-
HiKi матэрыялау з вопыту работы настаункау, выкладчыкау i 
педагогау, што прымаюць удзел у конкурсах; дзейтчае се-
мжарская праграма. 

Першы падсемшар VII ЫПжнароднага конкурсу на-
стаушкау пачатковых класау. ён праходз1у з 24 верасня 
па 5 кастрычнка 2002 г. У конкурсе прынял1 удзел шэсць на-
стаункау пачатковых класау: Р. Ю. Анахаева (мунщыпапь-
ная адукацыйная установа СТТТ № 2, г. Тырныауз, Рэспуб-

лка Кабардзжа-Балкарыя); М. Р. Андрэева (дзяржауная 
адукацыйная установа школа — дзщячы сад № 1882, 
г. Масква, РаЫя); С. I. Пн (СШ № 51, г. Гомель, Рэспублка 
Беларусь); А. М. Загорсю (выканаучы дырэктар недзяр-
жаунай адукацыйнай установы поунай сярэдняй адукацьп 
"Культуралапчная школа Ыдывщуальнага развщця "Свя-
та +", кандыдат педагапчных навук, настаунк матэматыю, 
г. Санкт-Пецярбург, Раая); Н. В. Рубжа (юраунк лабарато-
рьм ТРВЗ riMHa3ii № 17, г. Петразаводск, Рэспублка Карэ-
л1я); В. П. Чванава (СШ № 112, г. Трохгорны Чэлябжскай 
вобласщ Раая). 

У склад журы увайиш М. С. Веджэщ — прафесар узрос-
тавай пахалоги гумаытарнага i медыцынскага факультэтау 
Рымскага ужвератэта, доктар пскалогн; А. I. Савенкау — 
прафесар кафедры ncixanorii развщця Маскоускагадзяржау-
нага педагапчнага ун1верс1тэта, доктар педагапчных навук, 
доктар пскалапчных навук, пераможца VI М1жнароднага кон-
курсу педагогау (сярод выкладчыкау ВНУ); А. Я. Саучанка — 
вщэ-прэзщэнт Акадэмп педагапчных навук Укражы, доктар 
педагапчных навук, прафесар; Т. А. Сщарчук — загадчык ка-
федры педагапчных тэхналопй Ульянаускага сацыяльна-
педагапчнага каледжа, кандыдат педагапчных навук; 
В. У. Чэчат — прарэктар па навуковай рабоце 1нстытута па-
вышэння квал1фкацьп i перападрыхтоую кадрау установы 
адукацы1 "Беларуск1 дзяржауны педагапчны yHieepciTaT iMfl 
Макс1ма Танка", доктар педагапчных навук, прафесар, ака-
дэмк Акадэмм педагапчных i сацыяльных навук Pacii. 

Канкурсанты i ix здабытк1. 
М. Р. Андрэева выкладае рускую мову у пачатковай 

школе па вучэбна-метадычнаму модулю "Гармония", яю 
сфарм1раваны на спосабах арган1зацьм дзейнасщ вучняу. Гэ-
тыя спосабы забяспечваюць BbiHiKi яку засваенж ведау, фар-
MipaeaHHi уменняу i навыкау, так i у развщщ асобы дз1цящ. 
Камплект "Гармония" уключае прадметы "Математика", "Чте-
ние", "Окружающий мир", "Труд", "Русский язык". Арыпналь-
ныя падручн1ю па гэтых прадметах маюць адметныя назвы. 
Напрыкпад, падручнж па рускай мове называецца "К тайнам 
нашего языка" (аутары М. С. Салавейчык, Н. С. Кузьменка). 

Настаунща творча прымяняе спосаб пюьма "з акенца-
Mi" для фарм!равання арфаграф1чнага кантролю i зняцця у 
вучняу пачуцця страху перад памылкай. 

Тэрм1н "арфаграма" у пачатку навучання не выкарыс-
тоуваецца, а замяняецца выразам "небяспечнае пры nicbMe 
месца". Кал1 вучань чуе гэта "месца", ён пазначае "акенца" 
для дапейшага выбару патрэбнай лтары. Як толью па пра-
граме пройдзена тая щ 1ншая арфаграма, "акенца" закры-
ваецца i вучань у "небяспечным" месцы слова прымяняе 
правша i устауляе патрэбную л1тару. Правтьнае распазна-
ванне i HanicaHHe арфаграм фарм1руеудзяцей арфаграф1ч-
ную зоркасць. 

М. Р. Андрэева укаранта с1стэму работы па стварэнню 
тэкстау канкрэтных жанрау, актуальных для практыю 3HociH 
вучняу: запюак, nicbMay, в1ншаванняу, загадак, 1нструкцый, 
дзёншкавых 3anicay, расказау пра сваё жыццё i да т. п. 

Р. Ю. Анахаева прытрымл1ваецца асобаснага канцэп-
туальнага палажэння аб адукацьп як аб працэсе утварэння, 
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1нформацыйны аддзел 
станаулення, фарм1равання асобы чалавека. Гэтаадбываеццатады, ка-
п\ дзщя сутыкаецца з тым1 u,i шшым1 людзьм1 — феноменам! культуры. 

Настаунща вучыць дзяцей самаарган1зацьм, умению адстойваць 
свае правы, весц1 дыялог, паважаць меркаванж Ышых, выкарыстоу-
ваць вывучаемы матэрыял пры рашэнн'| праблем у паусядзённым жыц-
ui, удзельн1чаць у дзелавых гульнях. 

A. М. 3aropcKi, зыходзячы з канцэпцьи вучэбнай дзейнасц1 
Н. Ф. Талыз'жай, пры рашэнж матэматычных задач творча выкарыс-
тоувае наступныя вучэбныя дзеянни 

•0> лшгвютычны анал1з; 
• перавод тэксту на матэматычную мадэль; 
• узыходны i сыходны анал1зы тэксту; 
• перавод знакава-с1мвал!чнай мадэл! на арфаграф1чную; 

крытычнае асэнсаванне атрыманага адказу; 
матэматычную выгаду. 

Па меркаванню настаунпка, недаацэнка рол! моуных фактау можа 
прывесц1 да некарэктна пастауленай, незразумелай, двухсэнсавай за-
дачы i выклкаць у дзяцей адмоунае стауленне да яе. Вось чаму настау-
HiK матэматыю выступав у дзвюх ролях — матэматыка i лжгвюта. На-
прыклад, праанал1зуем наступную задачу: 

"Сума двух лкау — 21. Дзве пятыя аднаго niKy i дзве трэц! другога 
роуны 10. Знайсц1 гэтыя л т " . 

Тут выклкае неразуменне ужыванне злучнка "i". Як яго разумець? 
Ui тэта — дзве пятыя аднаго л1ку роуны 10 (тады "i" выступав як аналаг 
лапчнай кан'юнкцьп), ui сума дзвюх пятых аднаго i дзвюх трэщх друго-
га л1кау роуны 10 (тады "i" — моуны аналаг аперацьи складання). Умо-
ва задачы, таюм чынам, утрымл1вае супярэчнасць. 

Пры лжгвютычным анал1зе выкарыстоуваюцца вучэбныя аперацьи: 
марфалапчны анал1з, сштакс1чны (прэдыкатыуны) анал1з словазлучэн-
няу, лекачны анал1з тэксту увогуле. Яны дапамагаюць успрыняццю 
паняцшнага зместу задачы. 

B. П. Чванава разам з вучням1 складае жфармацыйныя блою, 
квал1ф1куючы веды па той щ тшай арфаграме. Гэта дазваляе пазбег-
нуць механ1чнагазавучвання правт. Складаннеблокау ажыццяуляецца 
па этапах на працягу усяго навучання у пачатковай школе. 

Штогод новыя 1мёны папауняюць cnicbi удзельнкау конкурсу. Тым, 
хто жадае паспрабаваць свае сты у творчых паядынках на артэкаусюх 
пляцоуках, прапануем пазнаёмщца з праграмай правядзення конкурсу. 

В. У. ЧЭЧАТ, 
доктар педагапчных навук, прафесар. 

На здымку: удзельшю 1\/Нжнароднага конкурсу педагогау. Друп рад (злева 
направа): трэцяя — В. П. Чванава, пятая — Р. Ю. Анахаева, шостая — 
С. I. Пн, дзевятая — М. Р. Андрэева, дзесятая — Н. В. РубЫа; трэц1 рад 
(злева напраба): сёмы — А. М. Загорсю. 

Положение 
о Международном конкурсе 

школьных учителей 

Конкурс проходит ежегодно с октября по 
май и разделен на 4 тематических подсе-
минара. 

В конкурсе может принять участие прак-
тикующий учитель со своим классом или 
группой детей школы (не менее 10 чел., Ill — 
XI кл.). 

Для участия необходимо: отправить в ад-
рес оргкомитета конкурса заявку-анкету; 
изыскать возможность для приобретения дет-
ских путевок в МДЦ "Артек" на 12 дней (стои-
мость одной путевки — от 120 у. е. в зависи-
мости от времени года). 

Конкурсная программа 
На конкурсе учитель представляет: 
2 урока со своими учениками и 1 урок с де-

тьми Артековской средней школы в соответ-
ствии с программами обучения конкретной 
группы; 

авторский педагогический вечер (до 
45 мин.), темой которого может быть или лич-
ный педагогический опыт, или самостоятель-
но разработанная программа, или проблема, 
над которой учитель работает; 

письменную творческую работу на педаго-
гическую тему (не более 5 машинописных стра-
ниц) в печатном виде, желательно на дискете. 

Работа жюри 
На конкурсе работает жюри, в состав ко-

торого входят признанные ученые междуна-
родного уровня. Они оценивают: все уроки 
учителя; авторский педагогический вечер; 
письменную творческую работу; самоанализ 
урока. 

Семинарская программа 
В ходе конкурса предполагается проведе-

ние тематических и технологических семина-
ров, лекций членов жюри, "круглых столов" по 
проблемам современного образования. По 
итогам участия в семинарской программе 
участники конкурса получают документ о про-
хождении курсов повышения квалификации. 

Дополнительная программа 
Питание и проживание учителя в течение 

всего конкурса обеспечивается за счет МДЦ 
"Артек". Дети, приехавшие с учителем на кон-
курс, становятся участниками программы 
артековской смены. 

Подведение итогов конкурса 
Финал конкурса, на который приглаша-

ются конкурсанты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, проходит ежегодно в мае. 
Участник финала проводит экспресс-урок на 
тему "Заключительный урок года" (15 — 
20 мин.) и делает его анализ (7 мин.). Победи-
телям присуждается приз конкурса "Хрусталь-
ный глобус" и денежная премия (за первое 
место — 5000 долларов). 
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