ПАЛАЖЭННЕ
аб правядзенні конкурсаў рэспубліканскай
акцыі навучэнскай моладзі
«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся»*
1. Агульныя палажэнні.
1.1. У адпаведнасці з палажэннем аб правядзенні рэспубліканскай акцыі
навучэнскай моладзі «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» (далей – Акцыя),
зацверджаным загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 11 лютага
2011 г. № 65 і планам правядзення асноўных мерапрыемстваў у рамках Акцыі на
2016 - 2018 гады, зацверджаным Намеснікам Міністра Рэспублікі Беларусь ад
17.03.2016 г. № 10-01-28/513, у рамках Акцыі праводзяцца:
конкурс даследчых работ «Тапаніміка роднага краю»;
конкурс літаратурных музеяў (экспазіцый) устаноў адукацыі;
аграбіялагічны конкурс «Юны натураліст»;
конкурс творчых работ «Маё прозвішча – лепшае ў свеце»;
конкурс творчых работ «Праз творчасць у прафесію жыцця»;
конкурс фотаздымкаў «Мая чароўная Беларусь».
1.2. Заснавальнікам конкурсаў Акцыі з’яўляецца Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь.
Па даручэнні Міністэрства адукацыі арганізацыйнае і метадычнае
забеспячэнне правядзення конкурсаў Акцыі ажыццяўляюць: Установа адукацыі
«Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства», установа адукацыі
«Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі», установа адукацыі
«Рэспубліканскі цэнтр інавацыйнай і тэхнічнай творчасці», рэдакцыя газеты
«Пераходны ўзрост».
1.3. Удзельнікі конкурсаў – калектывы навучэнцаў устаноў адукацыі,
асобныя навучэнцы, творчыя сямейныя калектывы (у 2-х узроставых
катэгорыях: да 14 гадоў, 14 гадоў і старэйшыя).
2. Тэрміны правядзення конкурсаў.
2.1. Конкурсы праводзяцца ў чатыры этапы з вызначэннем пераможцаў і
прызёраў:
першы этап (адборачны) – ва ўстановах адукацыі, у тым ліку ва ўстановах
адукацыі абласнога (Мінскага гарадскога) і рэспубліканскага падпарадкавання;
другі этап (адборачны) – раённы, у тым ліку для гарадоў, якія маюць раённае
дзяленне; гарадскі (акрамя г. Мінска);
трэці этап (адборачны) – абласны, Мінскі гарадскі. На дадзеным этапе
могуць прымаць удзел установы адукацыі абласнога і Мінскага гарадскога
падпарадкавання;
чацвёрты (заключны) – рэспубліканскі. На рэспубліканскім этапе могуць
прымаць удзел установы адукацыі рэспубліканскага падпарадкавання.
2.2. Рэгіянальныя саветы па правядзенні Акцыі ўстанаўліваюць тэрміны
правядзення адборачных этапаў конкурсаў.
3. Асаблівасці правядзення конкурсаў Акцыі.

3.1. Пры падрыхтоўцы да ўдзелу ў конкурсах могуць выкарыстоўвацца
творчыя і даследчыя матэрыялы, якія былі напрацаваны ўдзельнікамі конкурсаў
за перыяд Акцыі (2006 - 2017 гг.).
3.4. Арганізатарам правядзення конкурсу творчых работ «Праз
творчасць у прафесію жыцця» з’яўляецца ўстанова адукацыі «Нацыянальны
цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі».
3.4.1. Конкурс праводзіцца з сакавіка па снежань 2017 года.
3.4.2. Удзельнікамі конкурсу з’яўляюцца навучэнцы ва ўзроставай
катэгорыі пасля 14 гадоў.
3.4.3. Асноўнай мэтай і задачамі конкурсу з’яўляюцца:
фарміраванне ў навучэнскай моладзі грамадзянска-патрыятычных
пачуццяў і гатоўнасці да актыўнай творчай дзейнасці;
стымуляванне творчага патэнцыялу дзяцей і моладзі, уключэнне іх у
пошукавую дзейнасць, накіраваную на даследаванне характэрных
асаблівасцей розных прафесій;
духоўнае ўзбагачэнне асобы навучэнца праз замацаванне прафесійных
сувязей паміж рознымі пакаленнямі;
прафесійнае самавызначэнне і выхаванне станоўчых адносін да працы;
равіццё інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу асобы навучэнца, яго
здольнасці да планавання сваёй прафесійнай будучыні.
3.4.4. На конкурс прадстаўляецца даследчы матэрыял аб будучай
прафесіі ўдзельнікаў конкурсу, які змяшчае:
звесткі аб гісторыі, спецыфіцы, значнасці, палажэнні на рынку працы
абранай прафесіі;
апісанне
атрыбутаў
прафесіі
(традыцыі,
сімвалы,
міфы,
прафесіянальныя тэрміны і інш.);
матывы выбару прафесіі і шляхоў вызначэння паспяховасці ў абранай
прафесіі (у тым ліку асобасных якасцяў);
спіс устаноў адукацый, у якіх можна атрымаць абраную (або падобную)
прафесію;
перспектывы і асобасная роля аўтара ў прафесіі.
3.4.5. Асноўныя крытэрыі ацэнкі конкурсных работ:
адпаведнасць умовам конкурсу;
змястоўнасць;
інфармацыйная напоўненасць;
творчы падыход, мастацкая прываблівасць, арыгінальнасць падачы
матэрыялу.
3.4.6. На папярэдным туры рэспубліканскага этапу конкурсу праводзіцца
прагляд конкурсных матэрыялаў, а на выніковым – творчае прадстаўленне
навучэнцамі конкурсных работ.
Па выніках конкурсу будзе выдадзены зборнік лепшых работ.
3.4.7. Конкурсныя матэрыялы, у тым ліку на электронным носьбіце (па
6 лепшых работ пераможцаў абласнога (Мінскага гарадскога) этапаў
конкурсу) і пратаколы пасяджэння журы дасылаюцца на рэспубліканскі этап
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да 31 кастрычніка 2017 года па адрасе: 220030, г. Мінск, вул. Кірава, 16,
установа адукацыі «Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і
моладзі». Тэлефон: (017) 327 31 38, e-mail: nchtdm@mail.ru.
4. Конкурсная работа павінна абавязкова мець тытульную старонку з
пазначэннем поўнай назвы ўстановы адукацыі (без скарачэнняў), раёна,
вобласці, назвы конкурсу і тэмы працы, інфармацыі аб аўтары работы
(прозвішча, імя, імя па бацьку, клас/аб’яднанне па інтарэсах/група навучання) і
аб кіраўніку/кіраўніках (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада), а таксама нумары
кантактных тэлефонаў.
5.
Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне пераможцаў конкурсу.
5.1. Для падвядзення вынікаў конкурсаў на кожным этапе рэгіянальнымі і
рэспубліканскім саветамі па правядзенні Акцыі ствараецца журы, якое
ўзначальвае старшыня. Журы вызначае пераможцаў і прызёраў конкурсаў, а
таксама вырашае пытанні іх заахвочвання.
5.2. Пераможцы і прызёры заключнага этапу конкурсаў Акцыі
ўзнагароджваюцца дыпломамі I, II, III ступені і каштоўнымі падарункамі.
*) вытрымка з пісьма Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 09.03.2017 г. № И-10-20/68
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