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Се н н я ш н і  
праект змя- 

іненняў і да- 
паўненняў Канстытуцыі 
Беларусі — • гэта наша бу- 
дучыня. Важна, што га- 
лоўны пасыл абноўле- 
нага Асноўнага закона 
прадугледжвае не толь- 
кі захаванне, але і развіц- 
цё сацыяльных гарантый 
грамадзян. У цэнтры ўва- 
гі застаецца зацвярджэн- 
не -правоў і свабод чала- 
века, прававой дзяржавы 
і сацыяльна справядлівага 
грамадства.

Змены закрануць І сфе
ру адукацыі. Усім вядома, 
якое вялікае значэнне мае 
права на адукацыю для 
кожнага беларуса.Так гіста- 
рычна склалася, што аду- 
каванасць успрымаецца ў 
свядомасці нашых людзей 
у якасці адной з асноўных 
жыццёвых каштоўнасцей. I 
тут не мае значэння ўзрост. 
Усімі формамі адукацыі ў 
нашай краіне ахоплены не- 
калькі соцень тысяч гра
мадзян —  ад дашкалят да 
пажылых людзей.

У праекце Канстыту- 
цыі гарантуецца даступ- 
насць агульнай сярэдняй і

прафесійна-тэхнічнай аду- 
кацыі, а таксама атрыман- 
не на конкурснай аснове 
бясплатнай сярэдняй спе- 
цыяльнай і вышэйшай аду- 
кацыі ў дзяржаўных наву- 
чальных установах.

Больш за тое, дзяр- 
жавай ужо сёння рэалі- 
завана сістэма мер па за- 
беспячэнн і дале 'йш ага 
развіцця сістэмы адукацыі 
ў мэтах больш поўнага за- 
давальнення патрэбнас- 
цей краіны ў спецыялістах 
і кваліфікаваных рабочых. 
Заканадаўцамі прыняты 
абноўлены Кодэкс Рэспуб- 
лікі Беларусь аб адукацыі, 
павышаецца эфектыўНасць 
работы ўсіх звёнаў і форм 
адукацыі і падрыхтоўкі ка- 
драў, развіваецца дыстан- 
цыйная форма навучання.

Асаблівая ўвага ў пра- 
панаваным праекце змя- 
ненчяў і дапаўненняў 
Канстытуцыі ўдзелена пы- 
танням падрыхтоўкі пад- 
растаючых пакаленняў да 
грамадска карыснай пра-

цы, прывіцця культуры і 
павагі да законаў, гіста- 
рычных і нацыянальных 
традыцый Беларусі, заха- 
вання гістарычнай праў- 
ды і памяці аб гераічным 
подзвігу беларускага на
рода ў гады Вялікай Ай- 
чыннай вайны. У гэтым 
напрамку ўжо шмат зро- 
блена —  рэалізуецца пра- 
грама бесперапыннага вы- 
хавання дзяцей і моладзі 
на 2021— 2025 гады, за- 
цверджана праграма па- 
трыятычнага выхавання 
насельніцтва на 2022—  
2025 гады іінш . Гэта цяг- 
не за сабой удасканаленне 
ўсіх форм і метадаў гра- 
м адзянска-патры яты чна- 
га і ваенна-патрыятычнага 
выхавання ў школе; і пера- 
будову ў прамым сэнсе гэ- 
тага слова ўсёй выхаваў- 
чай і ідэалагічнай работы 
ўстаноў адукацыі нашай 
краіны ў адпаведнасці з 
новымі патрабаваннямі і 
выклікамі.

Наогул, рэферэндум па 
ўнясенні змяненняў і да- 
паўненняў у Канстытуцыю 
Рэспублікі Беларусь —  гэта 
неабходнасць, якую дыкту- 
юць сучасныя рэаліі. Сён
ня вельмі важна зрабіць 
агульны ўпэўнены крок 
для будучыні дзяржавы 
і прыйсці на лютаўскі рэ
ферэндум, бо толькі нам 
вырашаць, у якой краіне і 
па якіх законах мы будзем 
жыць.


