
                                  

                 

                                      

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Навучальна-педагагічны комплекс 

Нацкія яслі-сад-сярэдняя школа”, Воранаўскага раёна 

27.01.2022 адбылося мерапрыемства інфармацыйна-адукацыйнага 

праекта “ШАГ” – “Школа Актыўнага Грамадзяніна”  для навучэнцаў 8-

11 класаў 

Тэма: “Гонар за Беларусь. Мір міжканфесійны, свет 

міжнацыянальны” (пра прыярытэты канфесійнай палітыкі 

Рэспублікі Беларусь). 

 
                                            Інфармацыйныя блокі: 
 “Прыярытэты канфесійнай палітыкі Рэспублікі Беларусь”; 

“Храм-помнік у гонар Усіх Святых і ў памяць аб ахвярах, выратаванні 

Айчыны нашай паслужылі, - месца духоўнага яднання” 

 

 У фокусе абмеркавання: незалежная Беларусь, канфесійная 

палітыка Рэспублікі Беларусь; талерантнасць, гуманныя адносіны паміж 

людзьмі незалежна ад іх нацыянальнасці; міжнацыянальныя і 

міжканфесійныя адносіны; нацыянальнае самасвядомасць, светаразуменне, 



мір на зямлі; верацярпімасць і адсутнасць канфліктаў на рэлігійнай глебе; 

дзейнасць  

 

 

рэлігійных арганізацый; права на свабоду сумлення і свабоду веравызнання, 

на сацыяльную справядлівасць, роўнасць, абарону правоў і інтарэсаў 

незалежна ад стаўлення да рэлігіі і рэлігійнай прыналежнасці; дыялог паміж 

канфесіямі на аснове павагі да правоў чалавека і рэлігійнай цярпімасці; 

канстытуцыйныя правы на свабоду сумлення і веравызнання; 

міжнацыянальны свет, міжканфесійны дыялог і добрасуседства ўсіх рэлігій; 

традыцыі, патрыятызм, духоўныя каштоўнасці; гістарычная і культурная 

памяць; захаванне гісторыка-культурнай спадчыны; прыклад мужнасці і 

стойкасці продкаў; міласэрнасць і гуманізм, міралюбнасць, паразуменне; 

дабрачынныя ініцыятывы, нацыянальныя святыні. 

 Пытанні для абмеркавання: - Як вы думаеце, на што скіравана 

канфесійная палітыка нашай дзяржавы? 

- Якія канфесіі ў Беларусі з’яўляюцца гістарычна традыцыйнымі? Якую ролю 

яны адыгралі ў гісторыі Беларусі? Аргументуйце свой адказ. 

- Што робіцца ў нашай краіне для падтрымання міжканфесійнай 

стабільнасці? 

- Што вы ведаеце аб сусветных рэлігіях? 

- У чым унікальнасць рэлігійнай сітуацыі ў нашай краіне? 

- Як вы думаеце, што павінна ляжаць у аснове міжнацыянальных адносін? 

- Як, на вашую думку, звязаны такія паняцці, як “талерантнасць” і 

“міжнацыянальныя адносіны”? 

- Ці можна сказаць, што горад Іўе ў Гродзенскай вобласці стаў сімвалам 

беларускай рэлігійнай талерантнасці? Абгрунтуйце сваё меркаванне. 

- Наколькі актуальныя сёння, з вашага пункту гледжання, словы англійскага 

пісьменніка Герберта Уэлса “Наша сапраўдная нацыянальнасць – чалавек”? 

- Як вы лічыце, якія ўмовы, створаныя ў нашай краіне, садзейнічаюць 

захаванню згоды ў беларускім грамадстве? 

- Як вы разумееце словы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка: 

“Палітыка міжнацыянальнага і міжканфесійнага свету - брэнд Беларусі”? 

 

 

Фотаматэрыялы размешчаны на сайце ўстановы адукацыі 

https://nacha.schools.by/ 


